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DD DADES GENERALS  

DD 1. Contingut de l’encàrrec 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té l’objectiu d’ubicar la biblioteca pública municipal 
en l’edifici de propietat municipal anomenat l’Arca de Noè. Es tracta d’un edifici aïllat que 
consta de tres plantes sobre rasant i una planta semisoterrada. La planta baixa de l’edifici 
està ocupada per un Centre d’Atenció Primària, actualment en funcionament. La 
biblioteca s’ubicarà a les dues plantes superiors i en part de la planta semisoterrada. 
Actualment aquestes plantes estan desocupades i sense ús. Per tant es tracta d’una 
reforma parcial de l’edifici amb canvi parcial del seu ús. 
 
L’encàrrec és el resultat del concurs obert guanyat per taller 9s arquitectes s.c.p. El 
present projecte executiu desenvolupa la proposta que va resultar-ne guanyadora.   
  
L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació 
necessària que possibiliti la total execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas, 
s’ajusta al que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu número 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei, el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i 
la resta de la normativa aplicable. 
 
El projecte defineix les característiques generals de l’obra i els seus requisits mitjançant 
l’adopció de solucions concretes. Verifica totes les condicions que estableix la normativa i 
defineix les condicions de l’edifici per tal de poder donar una resposta adequada a les 
exigències normatives i de qualitat que l’edificació exigeix, i en subjecció als paràmetres 
pressupostaris d’un edifici públic d’aquestes característiques. 
 

DD 2. Identificació i agents del projecte 

Projecte 

Títol  del projecte: Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta. Projecte executiu 

Emplaçament: Av. Nostra Senyora de Montserrat 18, Sant Julià de Vilatorta 

 

Promotor 

Administració Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta NIF P-0821800-J

  Telèfon +34 93 812 21 79

Adreça Plaça Marquès de la Quadra núm. 1

Municipi Barcelona Codi Postal 08504
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Gestor projecte 

Administració Servei d’Equipaments i Espai Públic NIF P-0800000-B

 Diputació de Barcelona Telèfon 93.402.21.22

Adreça c. Urgell  núm. 187

Municipi Barcelona Codi Postal 08036

 

Projectista 

Empresa taller 9s arquitectes s.c.p. NIF J-63154868

Representada per: 

Arquitectes Oriol Cusidó i Garí NIF 38146810-E

 Irene Marzo Llovet NIF 46354630-Q

Col·legiat 32971-1    
37985-1 

Correu 
electrònic 

info@ 
t9sarquitectes.com 

Telèfon 93 162 90 28

Adreça Carrer Violant d’Hongria 117-121, escala b núm. Principal 2.

Municipi Barcelona Codi 
Postal 

08028

 
Tècnics col·laboradors: 
 

Càlcul d’estructura 

Empresa Bernuz-Fernàndez, arquitectes s.l.p. NIF B-62131131

Responsable Manel Fernàndez  NIF 43410129-K

Correu 
electrònic 

estudimf@coac.net Telèfon 93 298 03 52

Adreça c. Doctor Trueta núm. 154, baixos

Municipi Barcelona Codi Postal 08005

 

Càlcul d’instal.lacions 

Empresa MI Enginyeria NZEB SLP NIF 

Responsable Ramon Navés  NIF 43716907-W

Correu 
electrònic 

rnaves@mafoimogep.com Telèfon 973 71 60 50

Adreça Plaça de la Llibertat núm. 9, baixos

Municipi Bellvís, Lleida Codi Postal 25142
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Pressupost  

Responsable Manel Marin Cruz NIF 39155752-T

Correu 
electrònic 

manelmarin@apabcn.cat Telèfon 93 805 26 00

Adreça c. Guixeres núm. 10

Municipi Vilobí del Penedès Codi Postal 08735

 

Estudi bàsic de seguretat i salut  

Responsable Oriol Cusidó i Garí  NIF 38146810-E

   

Correu 
electrònic 

info@t9sarquitectes.com Telèfon 92 162 90 28

Adreça Carrer Violant d’Hongria 117-121, escala b núm. principal 2

Municipi Barcelona Codi 
Postal 

08028

 

Estudi de gestió de residus  

Empresa taller 9s arquitectes s.c.p. NIF J-63154868

Responsable Oriol Cusidó i Garí NIF 38146810-E

Correu 
electrònic 

info@t9sarquitectes.com Telèfon 92 162 90 28

Adreça Carrer Violant d’Hongria 117-121, escala b núm. principal 2

Municipi Barcelona Codi 
Postal 

08028

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

Arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA 

MD 1. Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte és la reforma (segons CTE)  parcial d’un edifici existent per 
tal de d’adequar-ne una part, actualment en desús, com a biblioteca pública municipal. La 
reforma interior es completa amb l’ampliació de l’edifici amb dos nous volums. Per una  
banda un nucli d’escala de nova planta, per tal de donar resposta als nous requisits 
d’evacuació conseqüència de la implantació d’ aquest nou ús, i per l’altra,  un cancell 
d’accés situat davant de la façana principal. 
 
L’edifici objecte d’intervenció és un edifici municipal conegut com a ‘Arca de Noè’. Es 
tracta d’un edifici aïllat que consta de planta baixa, dues plantes pis i una planta 
semisoterrani. En l’actualitat la planta baixa està ocupada per un Centre d’Atenció 
Primària. El projecte planteja  ubicar la biblioteca en les dues plantes de dalt, tot i que 
s’ocupen alguns espais de la planta baixa i la semisoterrani. 
 
El projecte preveu la reforma integral  de les dues plantes superiors, però també la 
intervenció en part de la planta baixa per tal de resoldre l’accés a la biblioteca i al CAP, 
així com algunes intervencions en el espais del CAP actual per tal de garantir-ne la 
funcionalitat.  També s’intervé parcialment en la planta semisoterrani per tal d’ubicar-hi 
alguns espais logístics de l’edifici, tant de la biblioteca com del CAP. En darrer lloc, el 
projecte també incorpora la intervenció en l’espai exterior que se situa al l’edifici, dins de 
la pròpia parcel.la, per tal de resoldre l’accessibilitat a l’edifici i dignificar-ne l’accés. 
 
El projecte planteja reforçar la coberta de l’edifici i operacions puntuals en les façanes per 
la cara exterior, com és el canvi de fusteries dels espais on es col·loca la nova biblioteca. 
 

MD 2. Informació prèvia 

MD 2.1. Requisits normatius 

2.1.1. 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 la primera part del seu article 2 (àmbit d’aplicació) hi diu 
que aquesta llei és aplicable al procés de l’edificació entès com l’acció i el resultat de 
construir un edifici de caràcter permanent públic o privat  que tingui com a ús principal el 
d’administratiu o cultural, que és el que correspon a l’ús de l’edifici que ens ocupa.  En la 
segona part d’aquest mateix apartat 2 hi diu que s’entendran com a edificació també les 
obres de reforma o rehabilitació de caràcter parcial o integral que afectin l’estructura i el 
canvi d’ús de l’edifici, com és el nostre cas. I per tant, requeriran d’un projecte d’acord 
amb el que disposa la mateixa llei. 
 
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 Código Técnico de la 
Edificación (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 
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CTE estableix poden completar-se amb les exigències d’altres normatives dictades per 
les administracions competents.  
 
D’acord amb el CTE, en el punt 3 del seu article 2 (àmbit d’aplicació), es reafirma que 
aquest marc normatiu serà aplicable a les intervencions en edificis existents i que la seva 
aplicació es justificarà per mitjà d’un projecte. En el seu punt 5 s’afegeix que en tot canvi 
d’ús característic de l’edifici existent, com  és el nostre cas, caldrà complir amb les 
exigències bàsiques del CTE.  
 

2.1.1.1.  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 fa a l’accessibilitat complirà la llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat de 
Catalunya i  el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/ 1995 d’accessibilitat de 
desplegament de la Llei 20/91) en tot allò que no contradigui l’anterior, així com 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. 
 

2.1.1.2. 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. 
 
Pel que fa a l’habitabilitat donarà compliment a les exigències establertes en el CTE en 
referència a la  salubritat (DB-HS), d’acord amb l’article 13 de la Part I del CTE, a la 
protecció enfront del soroll (DB-HR), d’acord amb l’article 13 de la Part I del CTE 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 fa referència al Decret d’Ecoeficiència de la 
Generalitat de Catalunya i al RITE.  
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2.1.2. Compliment de la normativa urbanística  

Serà d’aplicació el Text refòs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant 
POUM) de Sant Julià de Vilatorta, que va ser aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 8 de novembre de 2010. 
 

2.1.3. 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 com a annex en els corresponents 
Documents Bàsics. En l’apartat CN 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 es 
referencia 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 complimentar en el 
projecte. 
 

MD 2.2. Requisits derivats de l’encàrrec 

2.2.1. Origen de l’encàrrec 

El centre d’Estudis i recursos Culturals de la Diputació de Barcelona va redactar el juliol 
de 2013 un Pla d’Usos i gestió dels equipaments culturals de Sant Julià de Vilatorta, on 
es preveia la dotació d’una biblioteca filial per satisfer les necessitats bibliotecàries del 
municipi segons el que estableixen els Estàndards de Biblioteca Pública da Catalunya. El 
Mapa de Lectura Pública de Catalunya estableix la possibilitat de crear biblioteques filials 
en municipis de 3000 a 5000 habitants. Sant Julià de Vilatorta té actualment 3.101 
habitants i rep servei bibliotecari a través del bibliobús Guilleries amb una freqüència 
setmanal. Donada la bona acollida del servei, l’Ajuntament ha decidit donar el pas de 
construir una nova biblioteca municipal.  
 
Al gener de 2016 la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona va 
redactar un informe sobre les necessitats bibliotecàries de Sant Julià de Vilatorta i al 
gener de 2017 va redactar el Programa Funcional de la biblioteca, i en va valorar la seva 
ubicació a l’edifici conegut popularment com a ‘Arca de Noè’.  
 

2.2.2. Antecedents administratius 

El juliol de 2017 el Servei d’Equipaments i  Espai Públic de la Diputació de Barcelona 
organitza un concurs obert de propostes arquitectòniques per a la reforma de l’edifici de 
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l’Arca de Noè per tal d’ubicar-hi la nova biblioteca. Aquest concurs va ser guanyat per 
taller 9s arquitectes s.c.p, que el febrer de 2018 rep l’encàrrec de desenvolupar el 
projecte executiu de la nova biblioteca municipal.   
 

2.2.3. Desenvolupament dels treballs 

2.2.3.1. Fase d’avantprojecte 

Els treballs de l’avantprojecte comencen el mes de març de 2017. Es realitzen diverses 
reunions amb amb els tècnics i els representants municipals, de cara a realitzar alguns 
ajustos de la proposta de concurs i incorporar altres demandes.  També es realitzen 
reunions de treball amb els tècnics del Servei de Biblioteques de la Diputació.  
 
En paral·lel a les reunions s’avança en el coneixement de l’edifici. Es realitza l’aixecament 
planimètric de l’edificació i es recull informació sobre els serveis, la normativa afectada, 
etc. Es realitza també un pla de cales per a conèixer alguns aspectes de la fonamentació 
i l’estructura de l’edifici.  
 
Pel que fa al programa de la biblioteca, respecte la proposta de concurs es fan alguns 
ajustaments en la planta primera, deguts sobretot  a demandes del servei de 
Biblioteques, que entre d’altres aspectes, proposa minimitzar la zona de treball intern per 
tal de tenir més espai de lectura. A la zona infantil aquest guany d’espai permet 
aconseguir un racó per a petits lectors. Es considera que la major part del treball es durà 
a terme en el mostrador de planta.  
 
Per altra banda, a petició de la propietat, es fa un plànol de reajustament de la planta 
baixa i l’accés de cara a que la solució proposada (amb els espais resultants del CAP, els 
accessos als dos equipaments, etc.) fos validada pels actuals gestors del CAP. Aquesta 
nova proposta, mantenia els accessos separats per la biblioteca i el CAP, així com 
l’ocupació dels ‘espais cedits’, d’acord amb el que es va proposar en concurs, però 
intentava reduir les afectacions plantejades inicialment i donar sortida a les necessitats 
reals de l’equipament.  Aquesta primera proposta no va ser acceptada i es va demanar de 
reorganitzar també alguns espais interiors de l’equipament per tal de no perdre cap 
consulta i garantir com a mínim un funcionament del servei  igual a l’actual. 
 
Es fan diverses reunions amb els representants municipals,  amb tècnics de CatSalut de 
la Generalitat de Catalunya i amb els propis usuaris del CAP. Es fa una segona proposta 
de reorganització espacial que és la que s’incorpora en l’entrega del document 
d’avantprojecte. L’entrega de l’avantprojecte es fa el juliol de 2018, moment en que es 
suspèn el contracte per tal de tenir la validació del programa per part de l’Ajuntament i 
CatSalut. 
 

2.2.3.2. Fase de projecte executiu 

Abans de l’inici dels treballs de redacció del projecte executiu encara s’introdueixen 
alguns canvis en planta baixa (portes de connexió entre consultes, zona de descans de 
personal, etc.) per tal d’aconseguir la validació dels usuaris i dels gestors del CAP, que 
finalment s’aconsegieox.  
 
En paral.lel a la definició programàtica final es duen a terme diverses reunions amb els 
els tècnics i càrrecs municipals de cara a concretar d’altres aspectes del projecte, 
resoldre dubtes sobre les escomeses, la gestió futura de les instal.lacions, etc. També es 
fa una reunió amb l’empresa pública de gestió energètica d’Osona, l’Agència Local de 
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l’Energia de cara a integrar aspectes importants de la gestió i el manteniment de les 
instal.lacions. 
 
En paral.lel es treballa en el major coneixement de l’edifici, es realitza l’estudi geotècnic i 
es duen a terme diferents treballs per conèixer l’estat de l’estructura del mateix, entre les 
quals, una caracterització dels forjats actuals i un estudi de la fusta de coberta. Aquests 
treballs s’adjunten en l’ANNEX 7 d’estructura que acompanya la present memòria. 
Finalment el projecte executiu s’entrega el març de 2019. 
 

MD 2.3. Condicions de l’emplaçament i de l’edifici existent 

2.3.1. Característiques de l’entorn 

2.3.1.1. Ubicació i context urbà 

L’edifici de l’Arca de Noè se situa a peu de la carretera d’accés al centre urbà (carretera 
provincial BV-5201) des de l’Eix Transversal, que rep el nom d’ Avinguda Nostra Senyora 
de Montserrat. L’edifici s’emplaça pocs abans d’arribar al centre de la vila, en una zona 
residencial d’edificació aïllada.  
 

 
Foto 1. Façana principal de l’edifici de l’Arca de Noè 
 

2.3.1.2. El municipi 

El terme municipal de Sant Julià de Vilatorta està situat a la part oriental de la comarca 
d’Osona, i forma la separació natural entre la Plana i les Guilleries. Una bona part de les 
seves terres es troben dins l'espai natural de Savassona. Sant Julià limita al nord amb el 
municipi de Folgueroles, a l’oest amb el de Calldetenes i el de Santa Eugènia de Berga, a 
l’est amb els termes de Sant Sadurní d’Osormort i Viladrau, i al sud amb el de Taradell.  
 
El municipi ocupa una superfície de 15,9 km2. El terme, que des de l’any 1937 i fins el 
1939 va canviar el nom pel de Vilatorta, comprèn el poble de Sant Julià de Vilatorta, cap 
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administratiu, i Vilalleons, que fou annexat al terme de Sant Julià l’any 1946. Vilalleons és 
un petit nucli rural a l’entorn d’una església de notable interès històric. 
 
A cavall entre els dos sectors, al nord, s’hi troba el nucli urbà, que simbòlicament actua 
com a línia divisòria entre les terres de conreu de la plana i la massa forestal de la 
muntanya. Es caracteritza per una dualitat, per una banda el nucli antic, amb un petit 
eixample que continua la tipologia urbanística originaria, i per l’altra banda, al seu entorn i 
en direcció cap a la plana, una gran superfície de zones urbanitzades de creixement 
extensiu.  
 
El municipi és creuat pel sud per l’Eix Transversal (C-25). Completen la xarxa viària la 
carretera BV-5201, que comunica l’Eix Transversal amb Sant Sadurní d’Osormort, la BV-
5202, que enllaça Sant Julià de Vilatorta amb Vilalleons, i altres vies locals que 
comuniquen Sant Julià de Vilatorta amb Folgueroles i amb Santa Eugènia de Berga, i 
Vilalleons amb el santuari de Puig-l’agulla. 
 

2.3.1.3. El medi físic 

El terme té una forma allargada més ample per ponent, orientada a cavall de la plana de 
Vic, a l’oest, considerablement terrassada i de pendents suaus, amb altituds situades per 
sota dels 700 m, i les Guilleries, a llevant. Les valls dels torrents d’aquest sector són 
verticals, formant un paisatge diferenciat de la resta del municipi, amb altituds que 
oscil·len entre els 750 i els 850 m. 
 
Les terres d’aquest terme són drenades per la riera de Sant Julià o de la Noguera o riu de 
Peres, a la qual va a parar el torrent de Cànoves, a més del torrent del Pi i el de 
Rocafarigola. Gran part dels cursos de capçalera de la riera de Folgueroles drenen també 
el terme, al sector nord-oriental. 
 
Biogeogràficament, el territori es troba dins del domini potencial de la vegetació euro-
siberiana, que és caracteritzada pel bosc de roure martinenc (Buxo-Quercetum 
pubescentis fagetosum). La part més elevada del terme és poblada per densos boscos de 
pins i alguns claps d’alzinar, amb racons d’una especial bellesa, mentre que el sector 
planer forma extenses i grans planes dedicades al conreu. Una bona part de les terres es 
troba dins l’espai natural de Savassona. 
 

2.3.1.4. Climatologia 

El clima és submediterrani continental, amb pluges abundants a la primavera i a la tardor. 
Les precipitacions mitjanes anuals són al voltant dels 700 mm. La temperatura mitjana 
anual és d’11º C, i les nevades són poc freqüents.  
 
La situació geogràfica del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, entre la Plana i les 
Guilleries, estableix dues àrees climàtiques desiguals, tot i que degut a la seva petita 
extensió territorial, es produeix una amalgama del clima continental de la Plana de Vic, i 
el de mitja muntanya de les Guilleries, amb el domini d’un o de l’altre. En quant a les 
temperatures, tal com es produeix a la Plana, la inversió tèrmica és significativa, 
especialment durant els mesos d’hivern. L’acumulació d’aire fred al fons de la plana i la 
conseqüent aparició de forta humitat i boira es produeix amb més intensitat a la zona de 
ponent del municipi.  
 
Tanmateix, és destacable el fet que les temperatures màximes a l’estiu són lleugerament 
més elevades que a d’altres indrets de la comarca. Es produeix per l’efecte d’olla de les 
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muntanyes de l’entorn, ja que la zona baixa del terme és l’àrea més enclotada de la 
Plana. Aquest fenomen, juntament amb la situació geogràfica del municipi, amb 
muntanyes més altes cap al sector del Montseny, fa que el poble gaudeixi d’unes 
temperatures mitjanes relativament suaus. 
 

2.3.1.5. Context socioeconòmic 

En l’actualitat el municipi compta amb 3.101 habitants (2017, IDESCAT). Les primeres 
dades de població (santjulianencs) es remunten al 1553, quan el poble tenia 22 famílies, 
xifra que augmentà ràpidament als segles XVII i XVIII.  
 
La primera meitat del segle XIX fou una etapa amb una certa estabilitat demogràfica, tot i 
que experimentà un important creixement enregistrat ja en el primer cens modern. Els 
darrers anys del segle XIX i les primeres dècades del XX foren etapes de creixement, 
afavorit per l’atracció del lloc com a centre d’estiueig. Entre el 1887 i el 1910, un cop 
superat el miler d’habitants, la població tornà a estabilitzar-se. Durant els anys de 
postguerra es visqué un període de crisi demogràfica i la població davallà per sota el 
miler d’habitants; tot i així, entre el 1940 i el 1950 s’aconseguí el màxim creixement, amb 
un 3% anual. Des d’aleshores la població no deixà de créixer: 1.934 h el 1991, 2.414 h el 
2001 i 2.729 h el 2005. 
 
Quant a l’economia del terme, cal destacar un predomini del sector ramader per sobre 
l’agrícola. Els principals conreus del terme són els cereals (ordi, blat, civada) i el farratge. 
Pel que fa a la ramaderia, hi ha un predomini de la cria de bestiar porcí, boví i oví. Cal 
remarcar també la cuniculicultura, un altre sector que es desenvolupà amb força al llarg 
de la darrera dècada del segle XX. 
 
Tradicionalment, els oficis més freqüents dels vilatans eren el de paraire i els relacionats 
amb l’art tèxtil en general, i el de terrisser, a més d’altres de comuns a tots els pobles, 
com són ara sastres, ferrers, basters o mestres de cases. La tradició terrissaire, que té 
una història local de més de dos segles i per la qual cosa el poble havia estat conegut 
popularment com Sant Julià de les Olles, pràcticament ha esdevingut testimonial. Els 
voltants del poble tenen abundosos dipòsits d’argiles, molt aptes per a la construcció dels 
atuells de terrissa que antigament donaren fama a la població. Les principals empreses 
que s’han instal·lat al terme són del ram tèxtil (confecció). 
 
2.3.2. Dades de l’edifici 

2.3.2.1. Propietat  

L’edifici és de propietat municipal.  La seva identificació i localització és la següent : 
 

� Referència cadastral : 3817006DG4431N0001ID 
� Coordenades UTM (x,y) : 41.923845, 2.322135 

 

2.3.2.2. Qualificació urbanística 

D’acord amb el Text refós del POUM l’edifici té qualificació urbanística EQ, corresponent 
al sistema d’equipaments comunitaris. I de manera específica EQs, qualificat per a ús 
sanitaris. Cal per tant realitzar un Pla Especial per a poder-hi ubicar els usos culturals 
plantejats en el present projecte. Actualment l’Ajuntament l’està tramitant. 
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2.3.2.3. Afectacions patrimonials 

L’edifici està inclòs en el Catàleg de Béns d’Interès Patrimonial en sòl urbà (CPU) 
incorporats en el POUM. L’edifici disposa d’una fitxa específica (21 CPU) on s’assenyala 
que té la consideració de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local) i un grau de protecció de 
nivell B,  que es descriu en l’article 224 del POUM. Tot i aquesta designació l’edifici no 
disposa d’una categoria de BCIL efectiva, ja que encara no s’ha tramitat l’aprovació del 
catàleg d’acord amb els tràmits reglamentaris.  
 

2.3.2.4. Descripció de la parcel.la 

L’edifici se situa en una parcel.la sensiblement rectangular de 24x35m, orientada en el 
seu sentit llarg en direcció SO-NE, i disposa de façana a dos carrers. En el seu límit NE 
limita amb l’Avinguda Nostra Senyora de Montserrat i en la façana llarga a llevant amb 
l’Avinguda de Sant Jordi. Des d’ambdós carrers es pot accedir a la parcel.la. Els altres 
dos límits ho són amb parcel·les residencials veïnes.  Té una superfície total de 869m2.  
 
L’edifici de l’Arca de Noè se situa al mig de la parcel.la separant-se de tots els límits de la 
parcel.la. L’edifici té quatre plantes i té la seva façana principal a l’Avinguda de  Nostra 
Senyora de Montserrat. Annex a la façana de ponent hi ha un cos baix que serveix per a 
aixoplugar la caldera del CAP. L’accés al CAP es fa per l’Avinguda, on se situa una petita 
zona enjardinada i urbanitzada amb una rampa per a salvar el desnivell entre l’exterior i 
l’interior de l’edifici. 
 

2.3.2.5. Topografia 

El solar té una lleugera pendent en el sentit llarg, de manera que en l’extrem SO l’edifici 
guanya gairebé una planta. La cota de planta baixa  però, se situa aproximadament 
1,20m per sobre de la cota exterior en la façana principal, fet que obliga a accedir a 
l’edifici per mitjà d’una rampa que arrenca just al peu de la vorera de l’Avinguda Nostra 
Senyora de Montserrat. Flanquejant la rampa també se situen a banda i banda uns trams 
de graonat.  
 

2.3.2.6. Geologia 

El municipi s’emmarca a la Depressió de l’Ebre. El subsol està constituït per roques 
sedimentàries corresponents a l’Eocè, i tots els materials del substrats oscil·len en 
direcció nord-oest. Les roques més antigues es troben a l’est del terme, i es tracta de 
conglomerats i gresos de les Guilleries, de color vermellós, amb una mitjana de 200 m de 
gruix i restes fòssils corresponents a mol·luscs. A ponent del municipi, per sobre 
d’aquests conglomerats i calcàries, hi afloren les margues blaves de la plana, amb un 
gran nombre de fòssils marins. Sobre les margues, es localitzen jaciments del quaternari, 
corresponents a dipòsits fluvials de còdols de riu i sorres. Per sobre d’aquest substrat 
superficial, s’hi assenten els camps de conreu. 
 
El dia 24 de desembre de 2018 es va fer un geotècnic a la parcel.la per tal de 
caracteritzar el terreny. Es van realitzar dos sondejos rotacionals de profunditat i un de 
penetració dinàmica SPT. En els sondejos realitzats es detecten tres unitats geològiques: 
un terreny vegetal heterogeni de menys d’un metre, per sota una capa d’argiles vermelles 
sorrenques lleugerament humides i en tercer lloc un amalgama de sorres i argiles.  
S’adjunta en l’ANNEX 1 de preexistències on es detalla el sòl existent pels diferents 
sondejos realitzats. 
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2.3.2.7. Serveis existents i afectacions 

La parcel.la disposa de subministrament d’electricitat, subministrament d’aigua i telefonia. 
La parcel.la disposa també d’una xarxa de clavegueram separativa que discorre pel seu 
interior fins a connectar a la xarxa pública per l’Avinguda de Sant Jordi, pel punt més baix 
de la parcel.la. Per altra banda, annex a l’edifici principal hi ha una caseta amb la caldera 
de gas amb el seu comptador en façana. 
 

2.3.3. Descripció general de l’edifici 

2.3.3.1. Descripció funcional 

L’edifici està actualment parcialment ocupat en planta baixa pel CAP de Sant Julià de 
Vilatorta. La resta de les plantes estan totalment desocupades i en desús. L’accés al CAP 
es fa per l’Avinguda Nostra Senyora de Montserrat. 
 

2.3.3.2. Característiques geomètriques  

L’edifici té forma rectangular, amb una amplada de 14,20m i una llargada de 23,30m. 
Aquest es disposa paral·lel als límits del solar en el centre de la parcel.la, separant-se de 
tots ells. L’edifici té quatre plantes i acaba amb coberta de dues aigües de teula, amb una 
pendent important del 80%. L’arrancada de la coberta se situa a una alçada de 7,90m 
respecte del terreny en la façana principal i a 9,20m en l’altre extrem, on el terreny se 
situa més baix. El carener se situa a 14,50m des de la cota a peu de la façana principal.  
 
La planta baixa se situa a +1.13m respecte el terreny en el punt de la porta principal (en 
projecte cota +0.00). La planta semisoterrani es col·loca a -2.52m respecte la cota de 
planta baixa i ocupa aproximadament la meitat de l’edifici. La planta primera se situa a 
cota +3.40m i la planta segona a +6.93m. Per tant les alçades lliures de planta baixa i 
primera són de 3.17m i 3,30m respectivament. La planta soterrani té una alçada menor de 
poc més de 2,2m i la planta segona funciona a mode de golfes, espai sota coberta, de 
manera que l’alçada és variable segons el punt. En el punt central de la planta l’alçada és 
de 5,5m, però baixa fins a gairebé zero en les façanes laterals. Això fa que no tot l’espai 
de la planta es pugui considerar aprofitable o útil. 
 
Les plantes conserven l’estructura original, de tres crugies conformades per dues parets 
de càrrega que es disposen paral·leles a les façanes llargues. Les crugies laterals tenen 
una llums de 4 metres i la central, més ampla, de 4,80m.  
 

2.3.3.3. Resum de superfícies 

Les superfícies actuals del conjunt edificat són les següents: 
 
 Superfície útil interior (m2)  Superfície construïda (m2) 

PLANTA -1 160,9 236,3 

PLANTA 0 280,8 331,2 

PLANTA 1 278,1 316,9 

PLANTA 2 189,6 (*) 314,1 

TOTAL 909,4 1.198,5 

(*) En la planta segona es considera com a útil els espais que tenen una alçada lliure 
igual o major a 2,2 metres. 
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2.3.3.4. Característiques formals i arquitectòniques 

L’edifici de l’Arca de Noè és un edifici aïllat representatiu de les cases senyorials que es 
van edificar a principis del segle XX a Sant Julià de Vilatorta per part de famílies 
benestants de Barcelona com a segones residències. Respon a un estil eclèctic i recorda, 
sobretot per la seva prominent teulada a dues aigües, de pendent important,  a una edifici 
de muntanya alpina. L’acabat de la teulada es resol amb teula plana i un ràfec sustentat 
per biguetes de fusta escairades que li confereixen una imatge particular.  
 
De planta rectangular, disposa de finestres en les quatre façanes. En les façanes laterals i 
la façana posterior, les finestres són rectangulars i de proporció vertical, col·locades de 
forma ritmada i regular, a mode retícula. En la façana principal les finestres  es combinen 
amb una portalada d’accés central amb arc de mig punt i balconeres amb balcó de forja 
en les plantes superiors. Les balconeres de la planta segona acaben afuades per la part 
superior, on també s’hi situa un òcul central en forma de rombe. Tots els enfinestraments 
tenen un emmarcat amb motllura sobresortint del pla de façana.  
 
En l’actualitat les façanes estan arrebossades i pintades i les fusteries, tot i que 
modificades, són de fusta pintada. En el contacte amb el terreny l’edifici té un sòcol 
sobresortint i en les cantonades un regruix a mode de coixinets que reforça el canvi de 
façana.   
 
A l’interior l’edificació està totalment transformada, tot i que es manté l’estructura original 
de tres crugies. La planta baixa, en el moment que es va adequar per a l’ús de CAP, es 
va reformar amb materials nous (cel-rasos de plaques, paviment de terratzo, etc.). Està 
totalment dividida en petits espais a mode de sales de consulta, serveis, etc. d’acord amb 
el programa de consultori mèdic. 
 
Les plantes superiors estan en l’actualitat totalment nues i s’hi pot apreciar els forjats 
nous que recolzen en trams de paret antiga de maó massís i trams de paret nova de 
totxana o gero. No hi ha cap tipus de divisió més enllà de la configuració espacial 
determinada per les crugies estructurals originals. 
 
La planta segona sota coberta és un espai totalment diàfan. En aquesta planta s’hi pot 
apreciar l’estructura de coberta a base de bigues de fusta de gran escuadria i els taulers 
de fusta que fa pocs anys es van col·locar per a resoldre els problemes d’entrada d’aigua 
que patia la construcció.  
 

2.3.3.5 Aproximació històrica 

L’edifici de l’Arca de Noè va ser construït al segle XIX segons consta a la fitxa del catàleg 
de patrimoni, tot i que no n’especifica l’any. En el cadastre hi consta com a any de 
construcció el 1806, any que segurament no correspon a la natura de l’edificació actual, 
sinó a alguna edificació anterior que va ser ampliada o reformada per a donar lloc a 
l’edifici actual.  
 
A finals del segle XIX i principis del segle XX, Sant Julià fou adoptat com a lloc d’estiueig 
per famílies benestants de Barcelona. En pocs anys la població es va envoltar de torres i 
xalets, molts dels quals construïts també dintre del nucli del poble o transformant cases 
velles. L’Arca de Noè n’és un exemple. Se situa al costat d’altres edificis residencials de 
l’època, com per exemple la ‘Villa Mercedes’, de l’arquitecte Enric Sagnier, que se situa 
just al costat. Són moltes les cases de tipus modernista o noucentista, algunes encara 
amb estucats originals, que donen un aspecte senyorial a la població. 
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Les fotos antigues d’inicis del segle XX (fotos 1 i 2)  mostren un edifici molt similar a 
l’edificació que ha arribat fins els nostres dies. Les façanes tenen els mateixos 
enfinestraments, emmarcats, etc. tot i que en la foto 2 es pot veure algun element de 
coberta tipus mansarda que no existeix en l’actualitat. Val a dir que la coberta ha estat un 
dels elements més modificats al llarg de la història de l’edifici. La darrera reforma data de 
l’any 2015.  
 
L’any 1991 l’edifici es va reformar integralment per a ubicar-hi l’ús de CAP en planta 
baixa. Tot i que no es va modificar massa l’exterior de l’edifici, on només es van canviar 
finestres, es van substituir tots els forjats per nous elements estructurals de biguetes de 
formigó i revoltons ceràmics. Per a la col·locació de les finestres es van enderrocar els 
arcs originals i es van col·locar noves llindes de formigó. 
 
On s’identifiquen més canvis és en el tancament de la parcel.la, on hi havia unes torres 
d’inspiració orientalista marcant les entrades al jardí, tot i que ja existia la rampa actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. L’Arca de Noè a inicis del segle XX 

 

 
Foto 3. L’Arca de Noè un dia de nevada (inicis s.XX) 
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2.3.4. Descripció constructiva i estructural 

2.3.4.1. Estructura 

L’estructura de l’edifici està formada per parets de càrrega i forjats del tipus 
unidireccional. L’edifici està resolt en les tres plantes per tres crugies estructurals en sentit 
longitudinal, amb les llums esmentades anteriorment, a excepció de la planta coberta, 
resolta com un espai únic diàfan.  
 
Les parets originals són de pedra i de maó massís. Les parets del semisoterrani són de 
pedra (amb un gruix de 60cm), però les plantes superiors es resolen amb ambdós 
materials, generalment pedra en les façanes (de 50cm)  i maó a les parets centrals 
(15cm), tot i que es detecten zones amb material mixte.  
 
Els forjats són tots nous, del tipus unidireccional, construïts amb bigueta de formigó de 
cantell 18cm i revoltons ceràmics, amb una capa de compressió de 4cm. Puntualment en 
planta baixa, s’identifiquen perfils metàl.lics, a mode de pilar i jàssera  per a la realització 
d’estintolaments. I en planta soterrani un espai cobert amb volta de canó rebaixada. 
Aquest espai de volta se situa en la zona soterrada en el terreny. En els forjats nous s’hi 
ha realitzat forjats per al pas de les noves escales o d’un ascensor projectat. Els forjats 
tenen cèrcols perimetrals i congrenys al voltant dels forats. 
 
La coberta es resol amb grans jàsseres de fusta de pi, conformant les pendents, de 
secció 28x44cm, formant 5 crugies estructurals d’aproximadament 4,5m i descarreguen 
en els murs llargs de la façana. Entre jàsseres hi ha corretges de fusta de 10x20cm de 
secció i un intereix aproximat de 1,15m. El sistema de jàsseres està atirantat pel darrer 
forjat. Antigament la coberta se sustentava sobre els murs que conformen les tres crugies 
en les plantes inferiors i que van ser eliminats en aquest nivell. 
 

2.3.4.2. Evolupant  tèrmica 

Totes les façanes de l’edificació són d’una sola fulla, de pedra o material mixt, d’acord 
amb el que s’ha descrit anteriorment. Al tractar-se de solucions tradicionals no incorporen 
aïllament. Les fusteries són de fusta de pi pintada i amb vidre senzill.  
 
La solució de coberta és el resultat d’una intervenció realitzada l’any 2015 d’acord amb un 
projecte de l’arquitecte tècnic Albert Soler Molist, per tal de resoldre un problema 
d’entrada d’aigua. La solució de coberta és un tauler sandvitx amb 80mm d’aïllament a 
base de planxes de poliestirè extruït. 
 

2.3.4.3. Compartimentacions i acabats interiors 

La planta del CAP està totalment compartimentada per mitjà de particions recents a base 
d’envans ceràmics per a la formació dels diferents espais del programa sanitari. En les 
plantes superiors i semisoterrani la compartimentació és el resultat dels elements 
estructurals i no hi ha altres elements divisoris.  
 

2.3.4.4. Instal·lacions 

Actualment només hi ha instal.lacions en la planta baixa de l’edifici, que és la planta que 
està en ús. Aquesta disposa d’electricitat, aigua potable i telèfon. Els comptadors estan 
tots instal·lats en la parcel.la, fora de l’edifici. La calefacció es realitza per mitjà d’una 
caldera de propà instal·lada en una caseta annexa a la façana de ponent de l’edifici. 
També disposa de xarxa d’evacuació d’aigües pluvials i residuals.  
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2.3.5. Estat de conservació 

L’edifici, en consideració de la seva antiguitat i sense tenir en compte l’obsolescència 
d’algun dels seus sistemes i les deficiències funcionals,  es troba en bon estat de 
conservació. No s’hi detecten patologies importants, ni a nivell d’entrada d’aigua ni 
estructurals, a excepció de dos aspectes que convé esmentar.  
 
En primer lloc l’estat de la coberta de fusta, on es detecta un important estat de 
clivellament de la fusta i un cert vinclament dels nusos situats al carener. S’ha realitzat un 
estudi de comprovació de l’estat de la fusta que s’adjunta en l’ANNEX 7 de la memòria. 
 
En segon lloc, l’estat de les façanes, on s’observa una important fissuració del 
revestiment, amb zones on l’escrostonament i la caiguda del material pot ser imminent. 
 

MD 3. Descripció del projecte 

MD 3.1. Descripció general de la intervenció 

3.1.1. Justificació de l’abast de la intervenció 

El projecte proposa ubicar la nova biblioteca en les plantes primera i segona de l’edifici de 
l’Arca de Noè, però també ocupar part de la planta baixa, actualment en ús per part del 
CAP,  per tal de garantir l’accés a l’equipament des de l’exterior. Amb aquest objectiu es 
duen a terme les següents intervencions: 
 

� En la planta primera i segona, es du a terme una reforma integral per a implantar-
hi el programa de la biblioteca. 

� En la planta baixa, es du a terme una reforma parcial per tal de resoldre tant 
l’accés al nou equipament com al CAP. En conseqüència, es fa necessari 
reorganitzar alguns espais del CAP per tal de garantir la funcionalitat d’aquest 
equipament afectada per aquest nou espais d’accés. Així mateix, es construeix un 
nou nucli de comunicacions adaptat per comunicar les tres plantes. 

� En la planta semisoterrani, es du a terme una reforma parcial dels espais actuals 
per tal d’ubicar-hi espais logístics i d’instal·lacions de l’equipament.  

� Es complementen les reformes anteriors amb l’ampliació de l’edifici, amb la 
construcció d’un nou nucli d’escales exterior al volum preexistent, per tal de 
resoldre l’evacuació del nou ús,  i un petit cancell d’accés. 

� S’urbanitza la zona d’accés per tal de solucionar els problemes d’accessibilitat i 
garantir l’accés per a tothom a l’edifici. Però també per a dignificar l’espai 
d’arribada al nou equipament i connectar-lo de manera més adequada amb l’espai 
urbà proper.  

 

3.1.2. Descripció de les actuacions a dur a terme 

3.1.2.1. Connexions i accessibilitat 

Definir una nova plaça urbana. Es genera en la zona de davant de l’edifici, a la façana de 
l’Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, un espai d’arribada en plaça que dignifica 
l’arribada al nou equipament. L’accés principal a l’edifici, que serà compartit, es vincula a 
aquesta nova plaça. Amb aquest objectiu es proposa obrir i permeabilitzar la tanca de la 
parcel.la per tal d’acostar l’equipament al carrer i a la vila.   
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Crear un nou accés singular. Es proposa construir un cancell davant de la façana per tal 
de singularitzar l’accés i dotar-lo de millors prestacions tèrmiques. El cancell donarà 
accés a un vestíbul compartit pels dos usos. El nou element es formalitza com un element 
metàl.lic i vidriat, exempt i neutre, sobreposat a l’edifici, sense fagocitar-lo. 
 
Garantir un recorregut adaptat. A l’interior es proposa fer un nou nucli de comunicacions 
interior que relligui les tres plantes de biblioteca i resolgui l’accés adaptat a tots els seus 
nivells. El nucli es concep com un element lleuger, metàl.lic, insertat en l’espai preexistent 
a mode de moble.  
 
Construir una escala exterior-muntant de servei. A la façana lateral de ponent es col·loca 
un segon nucli per resoldre l’evacuació i fer les funcions de muntant d’instal·lacions. 
Aquesta escala resol també la connexió de les plantes superiors amb la planta 
semisoterrani.  
 

3.1.2.2. Patrimoni i espacialitat 

Assumir les preexistències. S’assumeix l’estructura de l’edifici existent i es reforça i 
modifica per tal de donar resposta al nou ús. En el sostre de planta primera se 
suprimeixen dos trams laterals del forjat actual, ja que corresponen a espais de la planta 
segona amb alçada insuficient per a desenvolupar-hi cap ús. En la coberta cal realitzar 
algunes operacions de reforç. 
  
Comprensió espacial.  La supressió dels dos trams laterals de forjat permet potenciar una 
lectura unitària de l’espai, deixar respirar l’estructura de la coberta, fer arribar més llum a 
la planta superior i connectar visualment els diferents nivells.   
 
Un únic pla.  El pla de forjat resultant permet organitzar tot el programa en relació a 
aquest. La sala i altres espais tancats (zona treball intern) se situen a sota, deixant lliure 
la resta d’espai per als diferents espais de lectura.  
 
Respecte tipològic. En la planta inferior es manté l’organització dels espais d’acord amb 
l’esquema tipològic original, sense malmetre’l ni desvirtuar-lo. 
 

3.1.2.3. Convivència de programes 

Implantació d’un nou ús a l’edifici. Es col.loca el nou ús de biblioteca en les dues plantes 
actualment desocupades de l’edifici, tot i que el nou servei farà ús d’altres espais en 
planta baixa i semisoterrani. En el punt 3.3 de la memòria es descriu amb major detall la 
implantació del programa de la biblioteca. 
  
Accés compartit. En planta baixa s’adeqüen els espais que  donen accés als dos usos de 
l’edifici (biblioteca i CAP) amb una sèrie d’espais que seran d’ús comú (vestíbul d’accés, 
nucli de serveis, espai per a l’equip de neteja, etc.).  
 
Semisoterrani logístic. S’habilita també part de la  planta semisoterrani, ara desocupada, 
per a col·locar magatzems i altres espais logístics dels equipaments. Es deixa una part 
sense ocupar per a futurs usos. 
 
Adequació d’espais del CAP. Amb la implantació de la nova biblioteca cal reorganitzar i 
reformar alguns dels espais del CAP de cara  a garantir la mateixa funcionalitat i 
programa que té en l’actualitat.  
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3.1.2.4. Eficiència energètica 

El projecte té com a objectiu aconseguir un equipament altament eficient des d’un punt de 
vista energètic. Amb aquest objectiu s’ha treballat tant en les mesures passives de 
l’existent (millora de l’aïllament de façanes i coberta, afavoriment de la ventilació natural, 
etc.) com en el disseny de les noves instal.lacions. Com a elements destacats  es 
proposa la implantació d’ un sistema de producció geotèrmica i un sistema de producció 
fotovoltaica.  
 

MD 3.2. Justificació del compliment de la normativa urbanística i patrimonial  

S’adjunta en l’ANNEX 2 de la memòria la justificació del compliment a la normativa 
urbanística i patrimonial.  
 

MD 3.3.  Ús característic i programa funcional 

3.3.1. Ús característic 

L’edifici té ús d’equipament comunitari del tipus sanitari. Per tant, per tal de poder ubicar-
hi la nova biblioteca caldrà fer una modificació del planejament, a través d’un pla especial 
d’usos, per tal de permetre el desenvolupament del nou ús cultural. 
 

3.3.2. Programa funcional 

El programa de biblioteca es desenvolupa en les dues plantes superiors de l’edifici. Un 
vestíbul compartit per la biblioteca i el CAP, situat en planta baixa, permet agafar la nova 
escala i l’ascensor per accedir als espais de la biblioteca. En relació directa amb el 
vestíbul, se situa un nucli de serveis compartit, amb els corresponents elements adaptats.   
 
En la planta primera, l’escala i l’ascensor desemboquen a l’àrea d’accés pròpia de la 
biblioteca,  on se situa el taulell d’informació i préstec, que serà compartit amb la zona 
infantil. Aquest vestíbul dona accés als diferents usos del programa: a la sala polivalent 
(situada sota forjat de la crugia central), a la zona infantil, situada a la crugia de ponent, i 
a l’espai de revistes i música, a la crugia de llevant. A l’altre extrem de la planta, a 
continuació de la sala, i amb comunicació directa tant a infantil com a la zona de revistes, 
se situa el petit espai de treball intern. A la planta segona se situa tota l’àrea d’informació i 
fons general, amb un segon taulell que controla l’arribada des de l’escala i l’ascensor. 
 
La disposició de la sala en una posició central de la planta, permet dotar aquest espai 
d’una gran polivalència funcional i convertir la biblioteca en un espai obert i dinàmic on 
totes les peces es relacionen entre elles. La sala esdevé un espai comodí que es pot 
addicionar o afegir a la resta d’espais.  Per altra banda, la seva posició en relació a l’àrea 
d’accés i el nucli d’escala,  fa possible que la sala pugui funcionar de manera independent 
fora d’hores de biblioteca.  
 
Les múltiples possibilitats d’ús de la sala polivalent són els que es resumeixen 
seguidament: 
 

� Sala amb ús independent. Per a usos diversos fora d’hores de biblioteca (recitals, 
sales d’estudi, reunions d’entitats, etc.). Amb accés independent des del carrer a 
través del nucli de comunicacions, fent ús del vestíbul i dels  lavabos de planta 
baixa, ja que un sistema de portes permet tancar la resta d’espais de la biblioteca. 
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Aquesta possibilitat d’ús també és possible gràcies a la possibilitat de segregar el 
taulell d’informació. 

� Sala ampliada amb ús independent. Amb les mateixes condicions d’accés que el 
cas anterior, però amb major disponibilitat espacial. Un sistema de portes mòbils 
permet convertir sala i vestíbul de planta en únic espai (passant de 50m2 a 90m2 
útils). Per tal de poder realitzar trobades, prestacions, exposicions temporals, etc. 

� Espai de suport gran. En hores de biblioteca la sala pot fer les funcions d’espai de 
suport de les pròpies activitats del centre. Aquest espai de suport pot funcionar 
des de tres accessos diferents (vestíbul, infantil i revistes), de manera que pot 
complementar diferents tipus d’activitats segons el moment. Pot funcionar com a 
sala d’estudis al mateix moment que la biblioteca està oberta. 

� Espais de suport petits amb la sala dividida. Un segon envà mòbil permet dividir la 
sala en dos espais més petits (d’uns 25m2 de superfície) que poden funcionar 
com a dos espais de suport, un per a infantil (per a tallers, hora del conte, espai de 
lectura temporal, etc.) i un per a adults (tallers, formació, etc.). O d’altres 
casuístiques, com compatibilitzar un espai de suport per la biblioteca amb un petit 
espai de reunions d’entitats, amb una sala d’estudis, etc…Les possibilitats són 
múltiples. 
 

MD 3.4.  Relació de superfícies 

Projecte 

Títol  del projecte: Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta 

Emplaçament: Av. Nostra Senyora de Montserrat 18, Sant Julià de Vilatorta 

Resum de superfícies útils 

Clau 
de 

local 
Denominació del local 

Superfície espai 
segons projecte 

(m2) 
Totals 

    
PLANTA BAIXA  

    
 Zona d’accés (compartida)  62,6 

Z.01    Cancell d’accés 10,6  
Z.02    Vestíbul d’accés 23,4  
Z.03    Serveis zona accés 15,4  
Z.04    Espai equip de neteja 2,7  
Z.05    Escala d’emergència 10,5  

    
 Biblioteca  24,6 
 Zona d’acollida i promoció (1/2)  2,5 

A.01     Bústia de retorn documents 2,5  
 Zona de treball intern (1/2)  9,3 

T.01     Magatzems - espai de residus (2 espais) 9,3  
 Circulacions internes  12,8 

C.01     Escala principal 12,8  
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 Centre d’assistència primària  222,5 
 Zona sense intervenció  183,1 

 Espais a reformar  42,4 

R.01     Nova consulta 15,8  
R.02     Espai polivalent (sala de reunions / office) 11,1  
R.03     Vestidor personal 3,8  
R.04     Nou magatzem 8,2  
R.05     Servei adaptat 3,5  
    
Superfície útil biblioteca 24,6 
Superfície útil CAP 225,5 
Superfície espais compartits 62,6 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA 312,7 

   
   

PLANTA PRIMERA  
   
 Biblioteca 281,7 
 Zona d’acollida i promoció (2/2) 94,7 

A.02     Àrea d’accés 43,3  
A.03     Espai polivalent 48,0  
A.04     Magatzem  3,4  
 Zona general (1/2)  72,0 

G.01     Àrea de diaris i revistes 40,0  
G.02     Àrea de música i imatges 32,0  
 Zona infantil  75,7 

I.01     Àrea d’informació i fons infantil 75,7  
 Zona de treball intern (2/2)  23,9 

T.02     Despatx de direcció 10,1  
T.03     Treball intern + descans + dipòsit 13,8  
 Espais logístics  5,6 

L.01     Serveis zona infantil 2,8  
L.02     Serveis treball intern 2,8  
 Circulacions internes  9,8 

C.02     Escala principal 9,8  
    
 Espais compartits  10,0 
Z.06     Escala emergència 10,0  
    
Superfície útil biblioteca 281,7 
Superfície útil elements compartits 10,0 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA 291,7 
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PLANTA SEGONA  156,5 
    
 Biblioteca  149,7 
    Zona general (2/2)  149,7 

G.03       Àrea d’informació i fons general 149,7  
    
 Espais compartits  6,8 
Z.07     Escala emergència 6,8  
    
Superfície útil biblioteca 149,7 
Superfície útil elements compartits 6,8 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEGONA 156,5 
    
   
PLANTA SEMISOTERRANI   
    
 Espais compartits  43,5 
Z.08     Distribuidor 21,8  
Z.09     Escala emergència 10,1  
Z.10     Manteniment 11,6  
    
 Biblioteca  33,9 
 Espais logístics  33,9 

L.03     Magatzem logístic biblioteca 9,1  

L.04     Instal.lacions 24,8  
    
 Centre d’assistència primària  8,1 
R.05        Magatzem 8,1  
    
 Zona sense ús (sense intervenció)  74,8 
    
Superfície útil biblioteca 33,9 
Superfície útil elements compartits 43,5 
Superfície CAP 8,1 
Superfície sense ús  74,8 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEMISOTERRANI 160,3 
    

Total de superfícies útils 

Superfície útil biblioteca 489,9 
Superfície útil elements i espais compartits 122,9 
Superfície CAP 233,6 
Superfície sense ús  74,8 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI 921,2 
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Total superfícies construïdes 

Planta semisoterrani 196,4 
Planta baixa 362,4 
Planta primera 338,5 
Planta segona  195,5 
  
Superfície de reforma  747,7 
Superfície d’ampliació 56,3 
Sub-total superfície intervenció 804,0 
  
Sub-total superfície sense actuació 208,8 
  
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  EDIFICI 1.092,8 

 

Superfícies urbanització 

Superfície àrea accés 113,5 
Superfície àrea escala d’emergència 17,1 
Superfície recondicionament solar  383,0 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI 513,6 

 

MD 3.5.  Descripció bàsica de les solucions tècniques 

3.5.0. Consideracions prèvies 

El present projecte no té com a objectiu principal desenvolupar una rehabilitació integral 
de l’edifici de l’Arca de Noè, sinó fer una reforma interior parcial que només afecta una 
part de l’edifici, així com una petita ampliació amb dos volums exteriors, un  que farà les 
funcions d’escala d’emergència i un segon a mode de cancell d’entrada.   No s’actua de 
forma integral ni en les façanes ni en la coberta. 
 
3.5.1. Enderrocs i treballs previs 

Es preveu l’enderroc d’elements estructurals en les plantes superiors de l’edifici per tal d’ 
obrir els diferents forats que permeten comunicar les diferents plantes a nivell funcional i 
visual, però també per poder bastir el nou nucli de comunicacions. Per altra banda, es 
preveuen enderrocs puntuals d’envans i elements divisoris en planta baixa de cara a 
adequar la zona d’accés i reformar els espais del CAP afectats per la readequació 
funcional. Així mateix caldrà obrir nous forats en les parets portants de cara a implantar el 
nou programa.  A l’exterior es preveu l’enderroc de la caseta annexa on se situa la 
caldera  i el dipòsit de gas del CAP i la desconstrucció de la rampa i la urbanització actual 
de la zona d’accés. 
 
3.5.2. Sustentació i adequació del terreny 

S’han realitzat cales dels fonaments i s’ha observat que aquests recolzen en un estrat 
d’argiles. Considerant l’antiguitat de l’edifici i la compressió dels fonaments actuals  sobre 
aquest terreny es considera que no es necessari recalçar l’edifici per donar resposta al 
nou estat de càrregues. 
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3.5.3. Sistema estructural 

No es preveu actuar de forma general en l’estructura de l’edifici. Tampoc d’intervé a nivell 
de fonamentació. En l’interior es realitzaran operacions puntuals per obrir forats i 
completar forjats. En la planta segona s’eliminaran els trams de forjat laterals que no 
tenen prou alçada útil per a ser aprofitables. Es construirà el nou nucli de comunicacions 
de tres plantes i es realitzaran estintolaments per tal d’obrir forats en les parets portants i 
connectar espais. A l’exterior es construirà el nou nucli de comunicacions i el cancell 
d’accés. Tota l’estructura es realitzarà amb perfils metàl.lics laminats d’acer i per als 
forjats s’empraran forjats col.laborants. El graonat de les escales serà metàl.lic.  
 
Per altra banda, es preveu el reforç de l’estructura de fusta de la coberta actual, ja que 
segons els estudis i els càlculs realitzats no dona resposta als requeriments normatius 
actuals. S’intervé tant en les jàsseres principals com doblant el sistema de corretges 
actual. 
 
3.5.4. Sistema d’evolupant t i acabats exteriors 

No es preveu l’actuació integral en els elements de l’envolupant de l’edifici. En la zona del 
CAP no s’hi intervé, ni en la zona ocupada ni en la zona a reformar. I en la planta 
semisoterrani, zona no acondicionada, només es canviaran les finestres, sense intervenir 
en les parts massisses. 
 
En la zona de la biblioteca (accés planta baixa i plantes superiors) s’actuarà per l‘interior 
de les façanes amb un trasdossat de cartró-guix i llana de roca, de cara a millorar-ne 
l’aïllament i se substituiran les fusteries actuals per noves fusteries de fusta certificades, 
amb doble junta de goma i doble envidrament,  de cara a garantir l’eficiència energètica 
del nou equipament i un millor funcionament higrotèrmic i acústic. El cancell d’accés es 
resoldrà amb elements vidriats i coberta lleugera de xapa, de la mateixa manera que el 
nou nucli de comunicacions.  
 
En la coberta, que es va fer nova l’any 2015,  es reforçarà l’aïllament tèrmic existent amb 
llana de roca, tant per motius tèrmics com per millorar les prestacions acústiques. En la 
zona d’accés de planta baixa  i en la planta semisoterrani es farà una nova solera de 
formigó aïllada i impermeabilitzada.  
 
3.5.5. Sistema de compartimentació i acabats interiors 

Per als espais del CAP  reformar s’empraran els mateixos materials que hi ha en 
l’actualitat: divisòries ceràmiques, acabats de guix i arrambador de rajola, sostres 
registrables de plaques, etc. 
 
En la biblioteca l’aposta per la diafanitat i l’aprofitament de la pròpia estructura de l’edifici 
com a elements divisoris, fa que es minimitzin els elements divisoris nous. En tot cas, la 
nova compartimentació es preveu amb grans elements vidriats i elements autoportants 
muntants en sec, a excepció d’aquells espais que per les seves prestacions tècniques de 
resistència a la humitat, al foc, acústiques, etc., bàsicament en la zona de la planta 
semisoterrani, demanin l’ús de divisòries ceràmiques. En la zona de la sala polivalent es 
preveu la instal·lació de dos envans mòbils de cara a maximitzar la seva polivalència 
d’ús.  
 
Les fusteries interiors seran de fusta, a base de DM o contraxapat d’avet. L’escala es 
preveu metàl·lica amb terra de fusta. Totes les baranes seran metàl·liques i de vidre. De 
manera puntual es preveu aplacar de fusta alguns trams de paret i la caixa d’ascensor. 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

31 
 

S’empraran fustes certificades i sostenibles amb segell FSC. Per al paviment de planta 
baixa es treballarà amb pedra natural, igual que el paviment de la nova plaça,  i per a les 
plantes de biblioteca paviment continu de cautxú.  Els sostres seran continus de cartr´-
guix, combinant zones llises amb trams fonoabsorbents amb llana de roca. 
 
En general pel que fa als acabats es farà ús de solucions econòmiques, amb baix 
impacte ambiental, d’alta durabilitat i fàcil manteniment. Els colors seran llisos i clars per 
tal d’afavorir la llum natural. 
 
3.5.6. Sistema de condicionaments i serveis 

En la zona del CAP els espais reformats tindran les mateixes instal.lacions i 
característiques que els actuals. S’hi col.locaran nous radiadors connectats a la xarxa 
existent. L’enllumenat serà amb plafons de llum 60x60 integrats en el cel-ras registrable. 
 
A la biblioteca s’implantaran les següents instal.lacions: subministrament d’aigua freda 
sanitària, instal.lacions d’electricitat i enllumenat, instal.lacions de telecomunicacions, 
instal·lació de protecció contra incendis, instal·lació de protecció contra intrusió, 
instal·lació de protecció a la caiguda del llamp i instal.lacions tèrmiques per a la producció 
de fred i calor. Els comptadors dels diferents serveis es mantindran en la seva posició 
actual (aigua, electricitat...) o bé es reajustaran en posicions pròximes, com seria el del 
gas, que s’incorporarà al nucli d’escala. Es manté un únic embrancament per a l’edific, 
amb comptatges diferenciats. 
 
Per a la producció de fred i calor s’instal·larà un sistema de producció geotèrmica, amb 
una bomba geotèrmica d’alta eficiència situada en la planta semisoterrani. La bomba 
geotèrmica abastirà un sistema de terra radiant i refrigerant que s’instal·larà en les dues 
plantes de biblioteca. Per a compensar el consum elèctric del sistema es proposa 
instal·lar un camp de producció fotovoltaica en el nou nucli de comunicacions.  
 
3.5.7. Equipament 

S’equiparan els banys de totes les plantes. Els banys  disposaran de tots  aquells 
elements necessaris per a donar servei a l’equipament (mirall, sanitaris, etc.). Els banys 
adaptats disposaran de barres i els seus elements es col·locaran d’acord amb les 
dimensions i mides establertes per la normativa vigent.  
 
3.5.8. Urbanització 

S’urbanitzarà la zona d’accés a l’edifici i una petita zona al costat de l’escala 
d’emergència. La nova plaça garantirà l’accessibilitat a l’edifici per mitjà d’una rampa 
adaptada i trams de graons accessible. L’urbanització es resoldrà amb paviment de pedra 
natural local. S’hi instal·laran alguns elements de mobiliari, vegetació i enllumenat. Caldrà 
readequar la resta del solar un cop finalitzades les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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MD 4. Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 
  

MD 4.0.  Relació de requisits a complimentar 

4.0.1. Consideracions generals 

Les prestacions que l’edifici proporciona s’entenen com el conjunt de característiques 
qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificades objectivament, que determinen la seva 
aptitud per complir els requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
estableix la LOE.  I d’acord amb el que la mateixa LOE determina, per a donar-hi 
compliment caldrà donar resposta a les exigències bàsiques que estableix el CTE. 
 
Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors límits de les 
prestacions dels edificis i de les seves parts. Mitjançant aquests nivells o valors es 
caracteritzen les exigències bàsiques i es quantifiquen, en la mesura en què el 
desenvolupament tecnològic i tècnic de l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE). 
 
Per a una intervenció en un edifici existent, d’acord amb el que estipula el punt 2 del la 
Part I del CTE, caldrà  que es doni resposta a les exigències bàsiques que es detallen a 
continuació: 
 
Requisits  LOE   Exigència bàsiques CTE 

     
 Funcionalitat   Utilització 
    Accessibilitat 
    Accés a les telecomunicacions 
     
 Seguretat   Estructural 
    En cas d’incendi 
    Utilització 
     

Habitabilitat  Salubritat 
  Protecció contra el soroll 
  Estalvi d’energia 
  Altres aspectes funcionals 

 
En el nostre cas,  al tractar-se d’un projecte d’intervenció parcial, que només afecta 
alguns sistemes de l’edificació, de manera parcial o completa, es garantiran únicament 
les prestacions dels elements sobre els que s’actua.  
 
A part de complir amb les prestacions exigides pels elements objecte de la intervenció, el 
present projecte estableix les condicions per al futur compliment de la resta de 
prestacions que es demanen per a un edifici com el que es ocupa d’acord amb l’ús 
previst. En el cas que en fases posteriors es modifiquessin les condicions d’allò previst o 
el seu ús canviés caldria verificar que tot allò executat en aquesta fase fos coherent i s’hi 
adeqüés des d’un punt de vista normatiu.  
 

4.0.2. Condicionants del projecte 

L’aplicació del CTE serà completa en les plantes superiors on s’ubica la biblioteca, on es 
fa una rehabilitació integral. En la resta de zones, com per exemple els espais reformats 
en la zona del CAP,  aquesta aplicació serà d’acord amb els elements afectats.  
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4.0.3. Quadre resum de requisits i exigències 

En la taula  s’assenyalen el conjunt de requisits i exigències als quals el present projecte 
haurà de donar compliment de manera completa o parcial (٧) per la natura de la 
intervenció.  
 

Requisits LOE  
(article 3) 

Exigències bàsiques CTE 
(articles 10 a 15, Part I) 

DB a complir i altres 
exigències a 
considerar 
conjuntament (1) 

 

FUNCIONALITAT 

Utilització  Criteris Promotor ٧ 

RD 486/1997 ٧ 

Accessibilitat SUA  Seguretat d’utilització i 
accessibilitat 

  Decret 135/95 
Accessibilitat  ٧ 

SUA1. Enfront les caigudes  DB SUA 1 ٧ 

SUA9. Accessibilitat DB SUA 9 ٧ 

Telecomunicacions 
i servei postal 

 RD. 401/2003 i 
altres ٧ 

RD. 1/98 ٧ 

 

SEGURETAT 

Estructural SE  Seguretat estructural  DB-SE  ٧ 

SE1. Resistència i estabilitat  DB-SE-AE ٧ 

DB-SE-C ٧ 

DB-SE-A ٧ 

DB-SE-F ٧ 

DB-SE-M ٧ 

SE2. Aptitud de servei DB SI 6 ٧ 

NCSE-02  ٧ 

EHE-08 ٧ 

EFHE-02  

En cas d’incendi SI  Seguretat en cas d’incendi DB SI   ٧ 

SI1. Propagació interior  DB SI 1   ٧ 

SI2. Propagació exterior DB SI 2   ٧ 

SI3. Evacuació d’ocupants DB SI 3   ٧ 

SI4. Instal.lacions protecció DB SI 4   ٧ 

SI5. Intervenció de bombers DB SI 5   ٧ 
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SI6. Resistència estructural DB SI 6   ٧ 

Utilització SUA  Seguretat d’utilització i 
accessibilitat 

 DB SUA 
  ٧ 

SUA1. Enfront les caigudes  DB SUA 1   ٧ 

SUA2. Enfront impacte o 
enganxades 

 DB SUA 2 
  ٧ 

SUA3. Enfront immobilització  DB SUA 3   ٧ 

SUA4. Enfront Il·luminació 
inadequada 

 DB SUA 4 
  ٧ 

SUA5. Enfront situacions alta 
ocupació 

 DB SUA 5 
-   

SUA6. Enfront l’ofegament  DB SUA 6 -   

SUA7. Enfront vehicles en 
moviment 

 DB SUA 7       

SUA8. Enfront l’acció del llamp  DB SUA 1   ٧ 

SUA9. Accessibilitat DB SUA 9 ٧ 

  

HABITABILITAT 

Higiene, salut i 
protecció del medi 
ambient 

HS  Salubritat  DB HS  ٧ 

HS1. Protecció de la humitat DB HS 1 ٧ 

HS2. Recollida i evacuació de 
residus 

DB HS 2 
٧ 

HS3. Qualitat de l’aire interior RITE ٧ 

HS4. Subministrament d’aigua DB HS 4 ٧ 

HS5. Evacuació d’aigua DB HS 5 ٧ 

Protecció contra el 
soroll 

HR  Protecció enfront del soroll DB HR 
٧ 

Estalvi d’energia HE  Estalvi d’energia 
 

DB HE  ٧ 

Decret 21/2006 
d’Ecoeficiència  ٧ 

HE1. Limitació demanda energètica DB HE 1 ٧ 

HE2. Rendiment instal. tèrmiques RITE ٧ 

HE3. Eficiència il·luminació DB HE 3 ٧ 

HE4. Contribució solar mínima DB HE 4  

HE5. Contribució fotovoltaica DB HE 5 ٧ 

(1) La taula anterior no es fa referència al conjunt de normativa tècnica aplicable per al 
compliment tècnic de cada prestació.  

MD 4.1.  Utilització. Condicions funcionals relatives a l’ús 
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4.1.1. Objecte 

L’edifici que es presenta ha estat projectat per donar resposta als requisits d’utilització  
establerts en l’article 3.a.1 de la LOE,  de tal forma que la disposició i dimensió dels 
espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització adequada de les funcions 
previstes en l’edifici. 
 

4.1.2. Normativa aplicada 

Es donarà resposta als requeriments funcionals establerts en les recomanacions i els 
informes i estudis previs realitzats específicament per a l’equipament de la nova 
biblioteca, redactats per la Diputació, i que es descriuen en l’apartat d’Informació prèvia 
de la present memòria. El programa funcional de l’equipament respon a l’Informe redactat 
per la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb data de 
març de 2017. Pel que fa als reajustos del CAP, amb l’objectiu de garantir el mateix 
programa actual, s’han tingut en compte les recomanacions i indicacions dels tècnics de 
Catsalut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per altra banda, es donarà compliment a: 

� Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, pel qual s’estableixen les  disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  

 

4.1.3. Condicions funcionals de l’edifici 

L’ús  que es desenvolupa és el de pública concurrència. En la zona del CAP es considera 
ús administratiu. El programa, desenvolupat d’acord amb les necessitats del promotor, és 
el que es detalla en el punt MD 3.4 de la memòria.  
 

4.1.4. Condicionants relatius al requisit d’utilització 

Cal assenyalar que l’objecte principal del present projecte és la implantació d’una 
biblioteca en els espais desocupats de l’edifici actual, en les plantes superiors,  d’acord 
amb el programa funcional establert per la Diputació de Barcelona seguint els estàndards 
bibliotecaris actuals.  
 
La intervenció en el Centre d’Assistència Primària, situat en planta baixa, és una 
intervenció de mínims, per tal de restituir i garantir la mateixa funcionalitat i espais que 
existeixen en l’actualitat, i com a conseqüència de la necessitat d’haver hagut de 
replantejar la planta baixa actual per donar accés als dos usos, i sobretot, per l’afectació 
derivada de la construcció d’un nou nucli de comunicacions, ara inexistent. Per a la 
reforma dels espais del CAP s’han seguit les directrius i recomanacions de CATSALUT.  
 
El programa del present projecte es descriu i detalla en els punts 3.3 i 4 de la present 
memòria.  Si en fases posteriors hi ha un canvi de programa o d’usos respecte allò 
plantejat caldrà reestudiar la viabilitat de la proposta global i justificar-ne els diferents 
requisits, d’accessibilitat, de seguretat contra incendis, etc.  
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4.1.5. Justificació de l’exigència 

La justificació d’aquesta exigència queda recollida en la present memòria i en la 
documentació gràfica que l’acompanya.  
 

MD 4.2.  Accessibilitat 

4.2.1. Objecte 

L’edifici ha de ser projectat de manera que respongui a les exigències d’accessibilitat 
establertes a la normativa i a l’encàrrec, de manera que tingui les condicions físiques i 
funcionals  per tal de permetre l’accessibilitat exterior, la circulació interior, i l’ús 
d’elements accessibles o adaptats,  per tot tipus de persones, de manera no 
discriminatòria per a les persones amb discapacitats. I per tal de que aquesta utilització 
es faci en condicions d’independència i seguretat.  
 

4.2.2. Normativa aplicada 

L’edifici donarà resposta a les exigències bàsiques d’accessibilitat  establertes en l’article 
3 de la LOE i recollides en el document DB SUA 9 del CTE (versió febrer 2010) que 
n’estableix les exigències a complir. Aquestes exigències es complementen amb les de la 
Llei 135/95 que estableix el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que és també d’aplicació 
en edificis públics de titularitat pública a Catalunya (article 19). 
 

4.2.3. Condicionants del projecte 

El nou programa de biblioteca s’implanta en l’edifici actual d’acord amb els requisits 
d’accessibilitat. S’hi resol tant l’accessibilitat des de l’exterior, com l’accessibilitat vertical i 
horitzontal. 
 
Actualment l’edifici no és accessible des de l’exterior, a excepció de la planta 
senisoterrani. A la planta baixa s’hi arriba per mitjà d’un conjunt de graons i una rampa 
amb una pendent excessiva (al voltant del 12%). El projecte corregeix aquestes 
deficiències i proposa una rampa adaptada en la nova urbanització.  
 
Per resoldre la comunicació vertical adaptada es construeix un nou nucli de 
comunicacions adaptat (escala i ascensor), ara inexistent, que relliga tots els nivells, a 
excepció de la planta semisoterrani, accessible ja a peu pla des de l’exterior. El projecte 
també garanteix la comunicació horitzontal en tots els espais de la biblioteca.  
 
A nivell d’elements es col.loquen dos banys adaptats nous en planta baixa i els elements 
de mobiliari es dissenyen en el sentit de maximitzar l’accessibilitat de tots els usuaris. 
 
En els espais del CAP on s’intervé es garanteix també l’exigència. El projecte no intervé 
en la resta d’espais del Consultori local,  ja que no és objecte de l’encàrrec la seva 
millora.  
 

4.2.4. Justificació del compliment de l’exigència 

La justificació d’aquesta exigència es fa en L’ANNEX 3 de la present memòria. 
 

 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

37 
 

MD 4.3.  Accés a telecomunicacions 

4.3.1. Objecte 

D’acord amb l’article 3.a.3. de la LOE caldrà que es faciliti l’accés als serveis de 
telecomunicació, audiovisuals i informació segons el que preveu la normativa específica.  
 

4.3.2. Normativa aplicada 

Els valors o nivells de les prestacions a justificar vindran donades pels Reial Decret 
401/2003 i el Reial Decret 1/98.  
 

4.3.2. Justificació de l’exigència 

Es justifica aquesta exigència amb el projecte d’instal.lacions. 

 

MD 4.4.  Seguretat estructural 

4.4.1. Objecte 

L‘edifici haurà de dona resposta al requisit de seguretat estructural establert en la LOE, 
per tal de garantir  que no es produeixin en l’edifici, o parts del mateix, danys que tinguin 
el seu origen o afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l’estabilitat de l’edifici. Per a satisfer aquest requisit es satisfan  les exigències 
de resistència i estabilitat, així com d’aptitud de servei que estableix el CTE. 
 
4.4.2. Normativa aplicada 

El present projecte incorporarà el requisit de seguretat estructural que determina l’article 3 
de la LOE, del qual n’estableix les exigències bàsiques l’article 10 Part I del CTE. 
Aquestes exigències bàsiques queden recollides en el DB-SE (versió abril 2009).  El 
requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es 
satisfarà segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són 
d’aplicació:   

� DB SE   Seguretat estructural  
� DB SE-AE  Accions a l’edificació 
� DB SE-C  Fonaments 
� DB SE-A  Acer  
� DB SE-F  Fàbrica 
� DB SE-M  Fusta 

  
I per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la  

� EHE-08 Instrucció de formigó estructural  
 
I pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la   

� NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent  
 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

38 
 

Igualment es dona compliment a l’exigència bàsica DB SI en el que fa resistència 
estructural a l’incendi amb els paràmetres establerts a: 

� DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura   
 

4.4.3. Condicionants del projecte 

El present projecte no planteja una intervenció estructural integral en l’edifici, ja que 
l’estructura es força recent i es troba en bon estat, a excepció de la coberta on s’aprecien 
deformacions important i on caldrà actuar per tal de reforçar-la. El projecte executiu 
justifica que l’estructura projectada és adequada per donar resposta al nou ús de 
biblioteca. Per altra banda, es proposa construir un nou nucli de comunicacions interior, 
un nucli exterior i resoldre alguns trams de forjat interior.  
 

4.4.4. Justificació del compliment de l’exigència 

La justificació d’aquesta exigència es fa amb els plànols, la memòria i els càlculs 
d’estructura adjunts al present projecte. Amb la solució considerada es justifiquen les 
dues exigències bàsiques per al nou ús.  
 

4.4.4.1. Exigència bàsica SE 1. Resistència i estabilitat 

D’acord amb l’article 10.1 del CTE caldrà garantir que la resistència i l’estabilitat siguin les 
adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma que es mantingui la 
resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles durant les fases 
desconstrucció i usos previstos dels edificis, i que una incidència extraordinària no 
produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el 
manteniment previst. 
 

4.4.4.2. Exigència bàsica SE 2. Aptitud de servei 

D’acord amb l’article 10.2 del CTE caldrà garantir que l’aptitud al servei serà conforme 
amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions inadmissibles, es 
limiti a un nivell acceptable la probabilitat de un comportament dinàmic inadmissible i no 
es produeixin degradacions o anomalies inadmissibles. 
 

MD 4.5.  Seguretat en cas d’incendi 

4.5.1. Objecte 

L’edifici garantirà que en cas d’incendi els seus ocupants puguin desallotjar-lo en 
condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dins del mateix edifici i vers 
l’exterior, i es permeti l’actuació dels equips d’extinció i rescat. Així mateix, l’estructura, 
els materials i elements constructius i d’acabat i les instal.lacions, tindran les 
característiques adequades per tal de donar resposta als requeriments de seguretat 
d’incendis. 
 

4.5.2. Normativa aplicada 

El projecte incorporarà les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi  establertes 
en l’article 11 Part I del CTE i recollides en el document DB-SI aprovat pel R.D. 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. S’aplica la versió del 
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document de febrer de 2010.  El requisit de seguretat en cas d’incendi es satisfà segons 
els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació:   

� DB SI 1  Propagació interior  
� DB SI 2  Propagació exterior  
� DB SI 3  Evacuació d’ocupants 
� DB SI 4  Instal.lacions de protecció contra incendis 
� DB SI 5  Intervenció de bombers 

 
I per altra banda, es donarà compliment a les següents normatives complementàries: 

� Al “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” (Real Decreto 
1.942 de 5 de novembre de 1.993). Document Bàsic SI Seguretat en cas de 
incendis del R.D. 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

� Decret 241/94 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els 
edificis  (DOGC 30.09.94).  

� A La llei 3/2.010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis 

� Instruccions tècniques complementaries (SP) i documents TINSCI de la direcció 
General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments. 

� Legislació vigent en matèria de protecció contra incendis que li afecta pel seu 
emplaçament, tant sigui local, provincial com de la Generalitat. 

� Totes les UNE d’aplicació en vigor.  
 

4.5.3. Condicionants del projecte 

El present projecte és una reforma parcial d’un edifici existent. Per tant segons el DB SI, 
l’aplicació d’aquest requisit només es farà en aquelles parts de l’edifici en que s’actua. No 
s’intervé en la planta baixa, a excepció de la reforma d’una zona puntual, ni en part de la 
planta semisoterrani. Tampoc es fa una intervenció integral en les façanes i cobertes.  
 
En tot cas no es reduiran les prestacions actuals i s’intentarà millorar aquelles existents 
de manera que s’assoleixi el màxim grau de compliment.  
 

4.5.4. Justificació del compliment de l’exigència 

La justificació d’aquesta exigència es fa en l’ANNEX 6 de la present memòria. Es 
justificaran les exigències que s’enumeren seguidament.  
 

4.5.4.1. Exigència bàsica SI 1. Propagació interior 

D’acord amb l’article 11.1. del CTE cal que es limiti el risc de propagació de l’incendi en  
l’interior de l’edifici, tant dins el propi edifici com als edificis del voltant. Amb aquesta 
finalitat es donarà compliment a allò establert en el DB SU 1. 
 

4.5.4.2. Exigència bàsica  SI 2. Propagació exterior 

D’acord amb l’article 11.2. del CTE cal que l’edifici projectat limiti el risc de propagació de 
l’incendi per l’exterior, tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis, d’acord amb allò 
establert en el DB SU 2. 
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4.5.4.3. Exigència bàsica  SI 3. Evacuació d’ocupants 

D’acord amb l’article 11.3. del CTE l’edifici caldrà que l’edifici disposi dels mitjans 
d’evacuació adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur 
dins del mateix en condicions de seguretat, d’acord amb allò establert en el DB SU 3. 
 

4.5.4.4. Exigència bàsica SI 4. Instal.lacions de protecció contra incendis 

D’acord amb l’article 11.4. del CTE caldrà que l’edifici disposi dels equips i instal·lacions 
adequats per fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, així com la 
transmissió de l’alarma als ocupants d’acord amb allò establert en el DB SU 4. 
 

4.5.4.5. Exigència bàsica SI 5. Intervenció de bombers 

D’acord amb l’article 11.5. del CTE el disseny de l’edifici facilitarà  la intervenció dels 
equips de rescat i d’extinció d’incendis d’acord amb allò establert en el DB SU 5, el Decret 
241/94 i el RSCIEI  RD.2267/2004 Annex II.A. 
 

4.5.4.6. Exigència bàsica SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

D’acord amb l’article 11.6. del CTE l’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc 
durant el temps necessari perquè es puguin complir les anteriors exigències bàsiques, 
d’acord amb allò establert en el DB SU 6 i el RSCIEI  RD.2267/2004 Annex II.4. 
 

MD 4.6  Seguretat d’utilització i accessibilitat 

4.6.1. Objecte 
D’acord amb l’article 3.b.3. de la LOE l’edifici es dissenyarà de tal forma que el seu ús 
normal no suposi risc d’accident per a les persones.  
 
4.6.2. Normativa aplicada 
Per a garantir l’objecte anterior, el projecte donarà resposta a les exigències bàsiques de 
seguretat d’utilització i accessibilitat establertes en l’article 12 de la Part I del CTE i 
s’adequarà als valors o nivells establerts en el document DB SUA (versió de febrer de 
2010).    
 

4.6.3. Condicionants de l’entorn i del projecte 

El present projecte planteja la reforma parcial d’un edifici existent, i per tant, d’acord amb 
el DB SUA, aquesta exigència només serà d’aplicació per aquells elements afectats per la 
reforma. No s’intervé en la planta baixa, a excepció de la reforma d’una zona puntual, ni 
en part de la planta semisoterrani. Tampoc es fa una intervenció integral en les façanes i 
cobertes. 
 

4.6.4. Justificació del compliment de l’exigència 

La justificació d’aquesta exigència es fa en L’ANNEX 6 de la present memòria. Es 
justificaran les exigències que s’enumeren seguidament. 
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4.6.4.1. Exigència bàsica SUA 1.  Seguretat enfront al risc de caigudes 

D’acord amb l’article 12.1. del CTE en el disseny de l’edifici es limitarà el risc de que els 
usuaris pateixin caigudes, raó per la qual els terres seran adequats per tal d’afavorir que 
les persones no rellisquin, ensopeguin o se’n dificulti la mobilitat. També es limitarà el risc 
de caigudes en forats, en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja dels 
vidres exteriors en condicions de seguretat. Per aquest fi es satisfarà el compliment del 
DB SU 1. 
 

4.6.4.2. Exigència bàsica SUA 2.  Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxada 

D’acord amb l’article 12.2. del CTE en la definició de l’edifici  es limitarà el risc de que els 
usuaris puguin patir impacte o enganxades amb els elements fixes o practicables de 
l’edifici. Per aquest fi es satisfarà el compliment del DB SU 2. A totes les zones de l’edifici 
es contemplaran els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes i 
aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc 
d’impacte que els hi és d’aplicació. També es considerarà la protecció a enganxades amb 
elements d’obertures i tancaments automàtics. 
 

4.6.4.3. Exigència bàsica SUA 3.  Seguretat enfront al risc de confinament 

D’acord amb l’article 12.3. del CTE en el disseny de l’edificació es  limitarà el risc de que 
els usuaris puguin quedar accidentalment immobilitzats a recintes. Per aquest fi es 
satisfarà el compliment del DB SU 3. 
 

4.6.4.4. Exigència bàsica SUA 4. Seguretat enfront al risc causat per una il·luminació 
inadequada 

D’acord amb l’article 12.4. del CTE a cada zona de l’edifici es disposarà d’una instal·lació 
d’enllumenat capaç de proporcionar, com a mínim, el nivell d’il·luminació necessari per 
evitar  danys a persones com a conseqüència d’una il·luminació inadequada en les zones 
de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en cas d’emergència o de 
fallida de l’enllumenat normal. Per aquest fi es satisfarà el allò que estipula el DB SU 4, 
considerant el Reglament de Baixa Tensió (REBT). Es fixaran els nivells mínims 
d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de circulació, tant interior 
com exterior. Es disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació. 
 

4.6.4.5. Exigència bàsica SUA 5. Seguretat enfront el risc causat per situacions d’alta 
ocupació 

D’acord amb l’article 12.5 del CTE es limitarà el risc causat per situacions amb alta 
ocupació facilitant la circulació de les persones i la sectorització amb elements de 
protecció i contenció en previsió del risc d’aixafament, aplicant allò que determina el DB 
SU 5.  
 
Aquest document no és  d’aplicació en el nostre cas, ja que no hi ha espais previstos per 
a espectadors en les condicions que estableix l’article (graderies, pavellons poliesportius, 
centres de reunions de més de 3000 espectadors, etc.). 
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4.6.4.6. Exigència bàsica SUA 6. Seguretat enfront el risc d’ofegament 

D’acord amb l’article 12.6 del CTE es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en 
ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant elements que restringeixin 
l’accés.  
 
En el present projecte tampoc no és d’aplicació aquesta exigència, ja que fa referència a 
piscines. 
 

4.6.4.7. Exigència bàsica SUA 7. Seguretat enfront al risc causat per vehicles en 
moviment 

D’acord amb l’article 12.7 del CTE es limitarà el risc causat per vehicles en moviment 
atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la protecció de les zones de circulació 
rodades i les de les persones.   
 
En el present projecte no és d’aplicació aquesta exigència,  ja que no hi ha ni espais 
interiors ni exteriors previstos per a l’aparcament de vehicles o pensats com a via de 
circulació, tal com detalla l’àmbit d’aplicació d’aquest document.  
 

4.6.4.8. Exigència bàsica SUA 8. Seguretat enfront el risc causat per l’acció del llamp 

D’acord amb l’article 12.8. del CTE en el disseny de l’edifici  es limitarà el risc 
d’electrocució i d’incendi causat per l’acció dels llamps, per mitjà de les instal.lacions 
adequades de protecció contra llamps.  Per aquest fi es satisfarà el compliment del DB 
SU 8. 
 

4.6.4.9. Exigència bàsica SUA 9. Accessibilitat 

D’acord amb l’article 12.9 del CTE es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, 
independent i segura de l’edifici a les persones amb discapacitat. Per aquest fi es 
satisfarà el compliment del DB SU 9 i el Decret 135/95 (Codi d’accessibilitat de 
Catalunya). 
 

MD 4.7.  Salubritat 

4.7.1. Objecte 

D’acord amb l’article 3.c.1 de la LOE l’edifici garantirà que s’assoleixin les condicions 
acceptables de salubritat i estanqueïtat en l’ambient interior de l’edifici, i que aquest no 
deteriori el medi ambient en el seu entorn immediat, garantint una adequada gestió de 
totes les classes de residus.  
 

4.7.2. Normativa aplicada 

El present projecte incorporarà les exigències bàsiques de salubritat  que li siguin 
d’aplicació, establertes en l’article 13 de la part I del CTE, desenvolupades en el 
document DB HS del CTE (versió de desembre de 2009) que n’estableix les prestacions 
a complir. També es tindran en consideració els aspectes que hi fa referència el Decret 
21/2006 d’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als edificis de Catalunya. 
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4.7.3. Condicionants de l’entorn i del projecte 

El present projecte és una reforma parcial d’un edifici existent. Per tant l’aplicació 
d’aquest requisit només es farà en aquelles parts de l’edifici en que s’actua.  
 

4.7.4. Justificació del compliment de l’exigència 

En la documentació del projecte es justifiquen les exigències que s’enumeren 
seguidament. 
 

4.7.4.1. Exigència bàsica  HS 1. Protecció enfront de la humitat 

D’acord amb l’article 13.1 del CTE es limitarà el risc previsible de presència d’aigua o 
humitat en l’interior de l’edifici i en els seus tancaments com a conseqüència de l’aigua 
provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del terreny o de 
condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la penetració o, si s’escau, permetin 
la seva evacuació sense la producció de danys. En el present projecte s’intervé en murs i 
en alguns trams de coberta (plaça), però no en terres. Es donarà compliment a aquest 
aspecte en aquells elements sobre els que s’intervé. 
 

4.7.4.2. Exigència bàsica  HS2. Recollida i evacuació de residus 

D’acord amb l’article 13.2 del CTE un edifici d’habitatges d’obra nova disposarà dels 
espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema 
públic de recollida de tal manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels 
esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.  
 
En el nostre cas al no tractar-se d’un edifici d’habitatges ni d’obra nova no seria 
d’aplicació estricte aquesta exigència. En tot cas es dona compliment a la necessitat de 
tenir un espai per a l’emmagatzemament de residus, principalment paper. Aquest s’ubica 
en planta baixa, al costat de l’accés. 
 

4.7.4.3. Exigència bàsica  HS3. Qualitat de l’aire interior 

D’acord amb l’article 13.3 del CTE l’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes 
es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma 
habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire 
exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants. Per tal de 
limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i 
patis, l’evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, 
amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre 
instal·lacions tèrmiques. Al no tractar-se d’una vivenda, per a garantir la qualitat de l’aire 
interior, es verificarà el compliment del RITE. 
 

4.7.4.4. Exigència bàsica  HS4. Subministre d’aigua 

D’acord amb l’article 13.4 del CTE l’edifici disposarà dels mitjans adequats per a 
subministrar a l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficients per al seu funcionament, sense alteració de les propietats 
d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa. 
Per a la seva justificació es donarà compliment a allò que estableix el DB HS 4.  
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4.7.4.5 Exigència bàsica  HS5. Evacuació d’aigües 

D’acord amb l’article 13.5 del CTE l’edifici  disposarà dels mitjans adequats per a extreure 
les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties. Amb aquest objectiu es donarà 
compliment a allò que especifica el DB HS 5, així com el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

MD 4.8.  Protecció enfront del soroll 

4.8.1. Objecte 

D’acord amb l’article 3.c.2 de la LOE, l’edifici es projecta, i es construirà, utilitzarà i 
mantindrà de manera que els elements constructius que conformin els seus recintes 
tinguin unes característiques acústiques adequades per tal de garantir el bon 
funcionament de les activitats que hi són previstes i que el soroll no suposi un greuge a la 
salut dels seus ocupants.  
 

4.8.2. Normativa aplicada 

Per a aquest fi el present projecte caldrà que compleixi les exigències bàsiques de 
protecció contra el soroll  establertes en l’article 14 Part I del CTE i recollides en el 
document bàsic DB HR (versió de setembre 2009). Amb el compliment d’aquestes 
exigències es donarà resposta a les exigències acústiques derivades de la Ley 37/2003, 
de 17 de novembre, del Soroll.  
 

4.8.3. Condicionants del projecte 

El present projecte és una reforma parcial d’un edifici existent. Per tant segons el DB no 
és d’aplicació aquesta exigència, ja que només s’exigeix per a rehabilitacions integrals.   
 

MD 4.9.  Estalvi d’energia 

4.9.1. Consideracions generals 

D’acord amb l’article 3.c.3 de la LOE l’edifici es dissenyarà de tal forma que s’assoleixi un 
ús racional de l’energia necessària per a l’adequada utilització de l’edifici.  
 

4.9.2. Normativa aplicada 

Per a aquest fi el present projecte incorporarà les exigències bàsiques establertes en 
l’article 15 de la Part I del CTE. Per a donar resposta a aquestes exigències caldrà assolir 
els valors o nivells que determina el DB HE (versió setembre 2013). També es tindran en 
consideració els aspectes que hi fa referència el Decret 21/2006 d’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència als edificis de Catalunya. 
 

4.9.3. Condicionants del projecte i de l’entorn 

Per al compliment d’aquesta exigència es tindran en consideració els criteris d’aplicació 
en edificis existents (punt IV de la introducció del DB HE). És a dir, el criteri de no 
empitjorament, de flexibilitat i de reparació de danys.  
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4.9.4. Justificació del compliment de l’exigència 

El present projecte  justifica les exigències que s’enumeren seguidament. 
 

4.9.4.1. Exigència HE 0. Limitació del consum energètic 

Aquesta exigència no serà d’aplicació en el present projecte, ja que no es contempla dins 
del seu àmbit d’aplicació que fa referència a edificis de nova construcció, ampliacions 
d’edificis existents (les ampliacions que es plantegen no representen un increment de 
l’envolupant tèrmica) o edificacions permanentment obertes. Tot i això s’hi donarà 
compliment per al nou ús de biblioteca. 
 

4.9.4.2. Exigència HE 1. Limitació de la demanda energètica 

D’acord amb l’article 15.1. del CTE Part I l’edifici disposarà d’una envolupant que limiti 
adequadament la demanda energètica necessària per aconseguir el benestar tèrmic en 
funció de el clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i d’estiu, així com 
per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i 
intersticials que puguin perjudicar les seves característiques i tracten adequadament els 
ponts tèrmics per a limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics 
als mateixos.  
 
El compliment d’aquesta exigència es recull en l’ANNEX 5 d’eficiència energètica.  
 

4.9.4.3. Exigència bàsica HE 2. Rendiment de les instal.lacions tèrmiques 

D’acord amb l’article 15.2. del CTE Part I l’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques 
apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el 
rendiment de les mateixes i dels seus equips.  Per a donar compliment a aquesta 
exigència s’aplicarà el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis aprovat pel 
Reial decret 1027/2007, les seves instruccions particular i les normes UNE que hi 
pertoquin. 
 

4.9.4.4. Exigència bàsica HE 3. Eficiència energètica de les instal.lacions d’il.luminació 

D’acord amb l’article 15.3. del CTE Part I l’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació 
adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces energèticament, disposant d’un 
sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un 
sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que 
reuneixin unes determinades condicions. Amb aquest objectiu es dona compliment al DB 
HE 3, en consideració del REBT. 
 

4.9.4.5. Exigència bàsica HE 4.  Contribució solar mínima d’ACS 

D’acord amb l’article 15.4. del CTE Part I una part de les necessitats energètiques 
tèrmiques derivades de la demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, segons 
CTE HE 4, es cobrirà mitjançant la incorporació en l’edifici de sistemes de captació, 
emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa temperatura adequada a la radiació 
solar global del seu emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. Els valors 
derivats d’aquesta exigència tenen consideració de mínims, sense perjudici de valors que 
puguin ser establerts per les administracions competents i que contribueixin a la 
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sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial.  
 
No serà d’aplicació en el present projecte, ja que no es preveu la producció d’aigua 
calenta. 
 

4.9.4.6. Exigència bàsica HE 5.  Contribució solar fotovoltaica mínima  

D’acord amb l’article 15.5. del CTE Part I si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del 
CTE HE 5 incorporarà sistemes de captació i transformació d’energia solar en energia 
elèctrica per procediments fotovoltaics per a ús propi o subministrament en xarxa.  
 
En el nostre cas, tot i que l’exigència no és d’obligat compliment, es preveu una 
instal.lació fotovoltaica per tal de donar cobertura a una part del consum elèctric. 
 

MD 4.10.  Ecoeficiència 

4.10.1. Consideracions generals 

L’edifici acabat donarà resposta a tots els paràmetres d’ecoeficiència d’obligat 
compliment.  
 

4.10.2. Normativa aplicada 

Caldrà complir amb els mínims establerts en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, , pel qual 
es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. (Correcció 
d'errades en el DOGC núm. 4678, pàg. 31460, de 18.7.2006). 
 

4.10.3. Justificació de la normativa 

L’edifici està inclòs en l’àmbit de compliment del decret si considerem que es tracta d’un 
centre de l’administració. Es justifica el seu compliment en l’ANNEX 4 de la present 
memòria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

Arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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MD 5.  Compliment Decret 179/95 

 

Els sotasignats IRENE MARZO LLOVET, amb DNI núm. 46354630-Q i ORIOL CUSIDÓ 
GARÍ, amb DNI núm. 38146810-E, en nom i representació pròpia, 
 
 
MANIFESTEN,  
 
 
Que el treball de “BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA. PROJECTE 
EXECUTIU” comprèn una obra completa, segons els articles 13 i 14 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/95 del 13 de juny). 
 
 
 
 
I als efectes oportuns, es signa la present, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

Arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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MD 6.  Durada de l’obra  

 

La durada de l’obra per a la construcció de la nova biblioteca de Sant Julià de Vilatorta a 
l’edifici de l’Arca de Noè és de 16 MESOS. S’adjunta una proposta de programa d’obra en 
l’ANNEX 11 de la memòria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
Arquitectes 

Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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MD 7.  Proposta de classificació del contractista  

D’acord amb el articles 77 al 83 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i en 
compliment del que es disposa a l’article 25 del 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 núm. 257, de 26 d'octubre), modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 
d’agost, no és exigible la classificació del contractista, doncs els valor estimat del 
contracte per l’execució de la present obra és inferior a 500.000€.  
 

Tot i això, una manera de demostrar la solvència del contractista de les obres podria ser 
la presentació de la classificació, que en aquest podria equivaldre a la següent proposta: 
 

Per a la classificació del contractista cal considerar les següents dades: 
 

�  Termini d’execució de l’obra: 16 mesos 

�  Import per coneixement de l’administració previst: 1.411.980 € 
 
Per la natura de les obres a realitzar, el  contractista ha de pertànyer al següent Grup: 
 

Grup C (edificació) 
 

Dins del grup C, considerem el sub-grup 4 (tasques de paleta, arrebossats i estucats), ja 
que es pot considerar que l’activitat d’obra pertanyent a aquest grup supera el 20% del 
PEM.  
 
La categoria assignada es fa partint de la durada prevista per l’activitat (en el nostre cas 
16 mesos), anualitzant el seu import dividint-lo per la fracció d’any que aquest plaç 
representa.   
 
Per tant, segons l’article 26 del RLCAP, es proposa la  següent categoria: 
 
 Categoria e  (amb una anualitat mitjana entre 840.000€ i 2.400.000€) 
 
 
Per tant, el contractista haurà de tenir la classificació Grup C, sub-grup 4 i categoria e.  
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MD 8.  Revisió de preus  

D’acord amb els articles 103 al 105 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, els dos primers anys de 
vigència dels contractes queden exclosos de la revisió. Per tractar-se d’un contracte 
d’obra en el que el termini d’execució no excedeix dels 2 anys, no s’inclou en el present 
projecte clàusula de revisió de preus. 
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MD 9.  Resum de pressupost  

Projecte 

Títol  del projecte: Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta 

Emplaçament: Av. Nostra Senyora de Montserrat 18, Sant Julià de Vilatorta 

 
Superfícies 

Sup. parcel·la  877,6 m2 Sup.construïda obra nova 56,3 m2 

Sup. urbanització 513 m2 Sup. construïda reforma 747,7 m2 
 
Pressupost d’execució material   

 Import (*) % 

01    Enderrocs i treballs previs 24.257,79 € 2,5 

02    Sustentació i adequació del terreny  3.949,17 €  0,1 

03    Sistema estructural 114.361,34 € 11,5 

04    Sistema d’envolupant i acabats exteriors  172.426,84 €  17,4 

05    Sistema de compartimentació  75.309,07 €  7,7 

06    Sistea d’acabats interiors 115.839,16 €  11,8 

07    Sistema d’instal.lacions 402.607,24 €  40,2 

08    Equipaments i serveis 11.342,38 € 1,2 

09    Urbanització 58.075,71 €  5,8 

10    Gestió de residus 12.045,37 €  1,2 

11    Control de Qualitat 4.674,24 € 0,5 

12    Escomeses, ajudes i varis 1.263,21 €  0,1 

PEM Pressupost d’execució material obra 996.151,52 € 100 
 

PEC  Pressupost total d’execució per contracte 

PEM Pressupost total d'execució material obra 996.151,52 € 

13 %  Despeses generals 129.499,70 € 

  6 %  Benefici industrial 59.769,09 € 

Subtotal PEC Obra 1.185.420,31 € 

Subtotal PEC Seguretat i Salut                  11.502,79 € 

IVA (21%) 251.353,85 € 

PEC Pressupost total d’execució per contracte 1.448.276,95 € 
 
Repercussions obra  

PEM obra/m2                               1.159 €/m2 PEC obra/m                           1.668 €/m2  
  

Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
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MD 10.  Cost per coneixement de l’administració 

 
Costos de l’obra  

PEC Obra  1.185.420,31 € 

PEC Seguretat i Salut 11.502,79 € 

IVA (21%) 251.353,85  € 

PEC Pressupost total d’execució per contracte 1.448.276,95 € 

  

Honoraris tècnics direcció d’obra  

Honoraris arquitecte, arquitecte tècnic i coordinació de seguretat 74.400,00 €  

IVA (21%) 15.624,00 € 

Pressupost total honoraris 90.024,00 € 

 

TOTAL  

Cost total obra i honoraris tècnics 1.271.323,10 €  

IVA (21%) 266.977,85 € 

Pressupost total inversió 1.538.300,95 € 
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA  

MC 0.  Treballs previs i replanteig general 

MC 0.1. Afectacions 

A dia d’avui no hi ha instal.lacions afectades ni altres causes conegudes que condicionin 
un possible inici de l’obra (restes arqueològiques, residus contaminants, etc...).  
 
S’adoptaran totes les mesures necessàries (a nivell d’accessos, minimització de 
nocivitats, seguretat, etc.) per aconseguir que les afectacions tant interiors (sigui  a 
l’edifici o el conjunt de la parcel.la) com a tercers (edificacions veïnes, carrer, etc.), al 
trànsit, al medi ambient, als usuaris del CAP, etc...siguin les mínimes possibles, 
mantenint un entorn ordenat i net. En aquest punt caldrà prestar especial atenció a la 
coordinació del desenvolupament de les obres amb el funcionament del centre de salut, 
situat dins el propi edifici. Sense un consens respecte la planificació de l’obra i les 
afectacions derivades, amb els responsables municipals i els diferents agents implicats 
en la gestió de l’edifici, no s’iniciaran les obres.  
 
Abans d’iniciar els treballs caldrà retirar o desmuntar els mobles i l’equipament existents 
en les zones d’actuació a l’interior dels edifici. També caldrà comprovar que no hi hagi 
subministraments connectats en les zones d’actuació, especialment en la zona del CAP 
afectada. Sense la seva desconnexió no es començaran les tasques d’enderroc. Cal tenir 
en compte que al mateix temps s’hauran de garantir els serveis del CAP. L’estat de les 
instal.lacions desconnectades es revisarà diàriament. Si hi hagués algun tram de xarxa 
de desguàs afectada, s’anul.larà i s’obturarà convenientment per tal d’evitar l’entrada de 
runa o d’altres materials a la xarxa de clavegueram.  
 
En les inspeccions que s’han dut a terme no s’han detectat elements de fibrociment o 
altres materials tòxics i/o perillosos, però amb anterioritat a  l’inici dels treballs, caldrà fer 
un reconeixement previ de l'obra de cara a identificar-ne. I si és el cas, procedir a la seva 
retirada d’acord amb els protocols que estableix la legislació. En tot cas, caldrà però 
actuar en el reomplert i inertització de l’antic dipòsit de gasoli que se situa al costat de la 
caseta de la caldera, en un lateral de l’edifici. 
 

MC 0.2. Replanteig general 

Actualment la parcel.la està ben delimitada, éssent molt clars els límits, ja que està 
confinada per les façanes de l’edifici existent i les tanques.  El projecte no modifica 
aquests límits de l’actuació. El replanteig de la urbanització es farà en consideració de les 
façanes i els límits a carrera, d’acord amb el que expressen els plànols d’urbanització.  

El replanteig  interior es farà respecte les façanes i els murs portants existents, que 
delimiten 3 crugies molt clares. Un altre replanteig important a dur a terme durant el 
procés de l’obra serà el de les alçades i cotes de forjats, de cara a executar els nous 
gruixos de terres i les noves escales en relació als nous nivells d’acabat.   
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MC 1.  Enderrocs 

MC 1.1.  Consideracions prèvies 

Tal com s’ha explicat en l’apartat MD 3.5 de la memòria descriptiva, les actuacions 
d’enderroc no es duran a terme com a operació inicial i a la vegada, com a pas previ a la 
construcció, sinó que es duran a terme de manera coordinada amb les tasques de reforç i 
consolidació estructural.  
 
Les plantes superiors de l’edifici, on s’hi ha de desenvolupar el programa de la biblioteca 
(primera i segona) es troben actualment força despullades, totalment alliberades 
d’elements no estructurals. Les operacions que s’hi duran a terme consistiran bàsicament 
en operacions estructurals, amb l’obertura de forats en els murs portants  i en els sostres 
actuals per tal de comunicar espais, i per tant, requeriran l’execució d’operacions de 
reforç i estintolament simultànies. Tant per a l’eliminació d’elements estructurals com per 
a la realització d’estintolaments cal tenir en compte allò que indica el capítol d’estructura, 
de manera que es prenguin les mesures de seguretat addients i es realitzin els 
estintolaments provisionals pertinents. 
 
En les plantes inferiors (semisoterrani i baixa) les operacions seran menors, més 
puntuals, i consistiran en l’enderroc d’envans, en la retirada de portes, de cel-rasos, la 
retirada de les instal.lacions afectades, etc. per tal  de reajustar els espais actuals a les 
necessitats finals del consultori.  
 
En la façana es retiraran totes les finestres dels espais afectats per tal de substituir-les 
per finestres noves. En l’entorn s’enderrocarà l’actual caseta del gas i la rampa i altres 
elements de la zona d’accés davant de la façana principal.  
 
Les accions en què es descompon la desconstrucció es desenvoluparan coordinadament, 
de manera que no provoquin ensulsiades, despreniments o caigudes imprevistes, no 
posin en perill el personal que les realitza i que tampoc no siguin perilloses per a cap altre 
participant en el procés. Referent a la retirada de runa, s’estudiarà  la manera més òptima 
de fer-ho abans de començar les tasques. S’haurà d’utilitzar màquina i carregar-la en 
contenidors petits. 
 
A nivell de seguretat cal dir que en tot moment es taparan i s’’assenyalaran 
convenientment tots els forats i que els operaris aniran lligats per sobre dels 2 metres. 
Abans de començar una jornada de feina es comprovarà que no hi ha ningú a l’edifici. 
 

MC 1.2.  Procés d’enderroc 

Abans d’iniciar els enderrocs, caldrà garantir que s’han realitzat els treballs previs 
(desconnexió instal.lacions, etc.) i s’han adoptat les mesures de seguretat addients, així 
com la coordinació amb el possible funcionament simultani del Consultori local. 
 
Previ al desmuntatge o demolició, cal reduir, tant com sigui possible, la càrrega que 
suporten els elements constructius. Es  retirarà qualsevol tipus de moble, prestatges i 
deixalles industrials existents en la zona a enderrocar. En la zona afectada del CAP 
s’arrencaran totes les instal.lacions d’electricitat existents, així com les instal.lacions de 
distribució d’aigua, calefacció, o de qualsevol altre tipus. 
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En la zona afectada del CAP el primer que es farà es deconstruir tots aquells elements 
que no són estructurals. S’arrencaran els fulls i bastiments de finestres de qualsevol tipus, 
els sanitaris, els folrats i enrajolats, els baixants  i connexions a desguassos, etc.  
Seguidament s’enderrocaran els cel-rasos i  tots els trams de paredons de ceràmica  amb 
qualsevol tipus de recobriment i gruix que no siguin estructurals. 
 
En les plantes superiors les operacions de deconstrucció d’elements estructurals es 
realitzaran sempre de dalt a baix, planta per planta. En el cas dels trams de coberta a 
afectats no s’enderrocaran fins que es disposi d’un bon replanteig i del material per al 
muntatge de la nova solució. En tot cas es protegiran els forjats inferior afectats per evitar 
l’acció de l’aigua. 
 
La planta coberta existent s’haurà d’estintolar durant la intervenció de reforç en els nusos 
i per tant serà més còmode treballar en aquesta planta abans d’enderrocar els trams de 
sostre planta primera.   
 
Un cop executada la coberta es procedirà a realitzar els enderrocs de les plantes 
inferiors. El procediment d’enderroc del sostre de la panta primera i la seva reconstrucció 
s’haurà de realitzar per trams, enderrocant i col.locant la L de reforç i el tirant de tal 
manera que en cap moment quedi totalment oberta la planta sense els tirants. Es podrà 
obrir als dos costats a la vegada sempre que no sigui el mateix tram.  
 
El cobriment de forats en els sostres existents es pot fer en paral·lel a la resta però pot 
ser interessant realitzar abans dels enderrocs els cobriments de sostre de planta baixa 
per deixar protegida la planta del CAP que no te intervenció.  
 
Quan s'hagin de desmuntar elements que treballen a flexió o a compressió, abans de 
desmuntar-los s'han d'apuntalar de manera que quan falti l'element constructiu, es 
mantingui l'estabilitat i resistència del conjunt. S’haurà d’anar amb cura de no 
sobrecarregar els forjats inferior si caldrà anar baixant la runa a mesura que 
d’enderroquen els elements estructurals. Es col.locaran elements especials i tubs per a 
evacuar els residus per les finestres. 
 
Un cop consolidats els sostres es realitzaran els estintolaments, que s’executaran de 
planta superior cap a planta soterrani. Es deixarà la retirada de les finestres per quan es 
puguin col.locar les noves, un cop ja fabricades.  
 
S’haurà d’anar amb cura de no sobrecarregar els forjats inferior si caldrà anar baixant la 
runa a mesura que d’enderroquen els elements estructurals. Es col.locaran elements 
especials i tubs per a evacuar els residus per les finestres per la façana posterior.  
 

MC 2. Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 

MC 2.1. Característiques del terreny 

2.1.1. Identificació de l’estudi geotènic 

L’empresa TECNI-POU S.L.-GEOPROJECTES va realitzar un estudi geotècnic per 
encàrrec de taller 9s arquitectes. Es va realitzar la campanya de reconeixement el dia 24 
de desembre de 2018 Les dades de l’estudi són les següents: 
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AUTOR DE L’ESTUDI G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT S.L.P.  

DATA 24 de desembre de 2018 

GEÒLEG Xavier López (col. 4620) / Judit Vinyes (col. 4258) 

CLIENT Taller 9s arquitectes S.C.P. 

REFERENCIA 03874 

TIPOLOGIA OBRA Rehabilitació amb canvi d’ús 

Nº PROSPECCIONS 
3 sondejos i 2 cales de reconeixement (aportades per 

l’equip d’arquitectura) 

TIPUS PROSPECCIÓ 
2 sondejos mecànics a rotació amb recuperació continua 

de testimoni i 1 assaig penetració dinàmica SPT 

 

2.1.2. Dades i recomanacions de l’estudi geotècnic. 

S’hi identifiquen tres estrats: una primera capa de terra vegetal, amb una potència al 
voltant dels 60cm i dus capes d’argiles amb diferent consistència i resistència. Les dades 
de l’estudi geotècnic es recullen en el primer apartat de l’ANNEX 7 adjunt a la present 
memòria.  
 

Com a altres dades d’interès que aporta l’estudi geotècnic tenim: 

� En la fondària màxima investigada i en data de realització dels treballs no es va 
detectar presència d’aigua en els sondeigs efectuats.  

� S’han realitzat els estudis d’agressivitat del terreny enfront el formigó, determinant 
una agressivitat nul·la. 

� A nivell de riipabilitat, es preveu una excavació amb mitjans convencionals a tots els 
nivells d’intervenció.  

  

MC 2.2. Condicionament del terreny 

Les tasques de moviment de terres consistiran en actuacions interiors a l’edifici, amb 
l’excavació de terres per a poder construir els nous trams de solera en la zona d’actuació 
(planta semisoterrani i zona d’accés) i en feines de moviment de terres a l’exterior, al 
voltant de l’edifici dins de la parcel.la, bàsicament terraplenats,  per tal de definir la nova 
urbanització. Aquesta aportació de terra exterior es farà en paral.lel a la construcció a 
nous elements de contenció. El plànol 40 de la documentació gràfica indica les zones 
afectades i el volum de terres afectat.  
 
D’acord amb el que indica l’estudi geotècnic el terreny existent en el solar és de fàcil 
excavabilitat i s’utilitzarà maquinària convencional, com ara pales mecàniques. Un cop 
assolida la plataforma de treball dels fonaments , aquesta es compactarà a un 95% 
proctor. D’acord amb els perfils de les diferents zones d’actuació resulta necessària una 
excavació de 85,23m3 de terres i una aportació lleugerament inferior de 58,76m3. 
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MC 3. Sistema estructural 

MC 3.1. Aspectes generals de l’estructura 

3.1.1. Abast de la intervenció estructural 

La intervenció estructural consistirà per una banda en la consolidació i transformació 
parcial (enderrocs puntuals, complecions i reforços) de l’estructura de les plantes 
superiors de l’edifici de cara a respondre al nou programa de biblioteca. En segon lloc 
consistirà en la construcció de dos elements de nova planta exteriors, l’escala 
d’emergència i el volum del cancell d’accés, així com la definició dels murs i altres 
elements de la urbanització exterior.  
 
Les operacions interiors, amb els reforços i  la construcció de la nova escala principal 
adaptada,  i les actuacions exteriors  de nova construcció, es plantegen amb estructura 
metàl.lica a base de perfils d’acer. Els murs de la urbanització es plantegen de formigó 
armat.  
 
En els punts següents es descriuen amb  major detall les característiques del sistema 
estructural presentat en el punt MD 3.4 de la memòria. Aquest capítol de la memòria es 
completa amb els plànols 41 a 56 de la documentació gràfica del projecte i amb la 
memòria d’estructura que s’incorpora en l’ANNEX 7 de la present memòria.. 
 

3.1.2. Normativa d’aplicació 

Per al present projecte serà d’aplicació la següent normativa referent al sistema 
estructural: 

� EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural". 

� EFHE-2002, "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales". 

� CTE- Código técnico de la Edificación  

  DB-SE-AE Acciones en la edificación 

  DB-SE-C  Cimientos 

  DB-SE-A  Acero 

  DB-SE-F  Fábrica 

   DB-SE-M Fusta 

  DB-SI   Seguridad en caso de incendios 

� NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 

� "Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 

 

MC 3.2. Descripció de les preexistències 

L’estructura de l’edifici actual (murs de càrrega i forjats unidireccionals) es descriu en 
l’apartat 2.3.4.1 de la memòria descriptiva i en els plànols de l’estat actual de l’estructura 
(09 i 10). Cal assenyalar que l’edifici no presenta patologies destacades a nivell de 
sistema estructural (murs i forjats), a excepció dels elements de fusta de la coberta.  
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Durant la redacció del projecte executiu s’han dut a terme diferents estudis de cara a 
conèixer millor el  funcionament dels elements de l’estructura actual i la seva adaptació al 
nou ús. S’ha realitzat un estudi de  l’estat de la fusta dels elements de coberta i un estudi 
que ha permès caracteritzar amb major detall la resistència dels forjats unidireccionals. 
Aquests estudis s’incorporen en l’apartat 7.2 de l’ANNEX 7 de la memòria.  A part dels 
esmentats estudis,  s’han realitzat cales de la fonamentació que han permès conèixer la 
seva geometria i profunditat i que conjuntament amb les dades de l’estudi geotècnic han 
permès analitzat el funcionament dels elements de fonamentació. 
 
L’estudi de caracterització dels forjats de biguetes de formigó i revoltons ceràmics va ser 
realitzat per l’empresa COTCA per encàrrec de la Diputació de Barcelona, i ha permès 
certificar la seva viabilitat per tal de donar resposta al nou estat de càrregues i a les 
sobrecàrregues de 500kg/m2 previstes per al nou ús públic. 
 
Pel que fa a la coberta, l’estudi va ser realitzat per l’empresa HELPEST per encàrrec del 
propi Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. L’estudi ha permès certificar que els elements 
de coberta tenen importants afectacions a nivell de xilòfags i deficiències estructurals. 
S’ha certificat una resistència mitja C18, la més baixa per a elements de fusta i dues de 
les jàsseres tenen els caps moilt afectats.  Les clivelles existents es determinen de gran 
profunditat i en molts casos redueixen considerablement la secció de càlcul.   
 
A més a més, segons càlculs realitzats, s’ha constat que aquests elements estructurals 
no compleixen amb els mínims prestacionals exigits per la normativa actual, aspectes que 
s’aprecien visualment per les deformacions de les corretges i els girs dels nusos de les 
jàsseres. Amb una fusta C18 i independentment de l’estat de les bigues aquestes no 
compleixen amb les exigències normatives ni a nivell d’estats límits últims, ni a nivell 
d’estats límits de servei.  
 

MC 3.3. Solucions adoptades 

3.3.1.  Solucions adoptades per a l’edifici existent 

Les solucions adoptades i les seves característiques constructives i prestacionals es 
descriuen amb detall en l’ANNEX 7 de la memòria, on s’incorporen tant la memòria 
específica d’estructura (7.3) com els càlculs de projecte (7.4). 
 

3.3.3.1. Fonamentació 

En l’edifici existent no s’intervé a nivell de fonamentació. D’acord amb les observacions 
de l’estudi geotècnic, que fa referència a la pre-compressió del terreny per l’antiguitat de 
l’edifici (més de 100 anys), i un cop estudiada la baixada de càrregues pel nou ús,  es 
considera que la fonamentació pot absorbir les tensions del nou estat de càrregues, ja 
que el terreny no supera la tensió admissible màxima si es considera la seva pre-
compressió.  
 

3.3.3.2. Elements de contenció 

Pel que fa a l’edifici existent, en la intervenció no es modifica la contenció de la zona 
soterrada i per tant no s’altera el comportament estructural.  
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3.3.3.3. Modificacions estructurals 

La intervenció a l’edifici existent consisteix en la modificació parcial de la geometria dels 
forjats actual i en petites operacions d’estintolament dels murs actuals per tal d’adaptar la 
configuració tipològica actual al nou programa.  
 
Es realitzen noves soleres en la planta semisoterrani i en la zona d’accés de la planta baixa. 
Les soleres interiors seran de 15cm de gruix de formigó armat, col·locades sobre 15cm 
d’emmacat de graves i 30mm d’aïllament.  
 
En el sostre de planta baixa s’actua per obrir el forat de la nova escala i per a tapar alguns 
forats existents i a nivell de sostre de planta primera es combina l’obertura de forats amb el 
tapat d’alguns trams existents. Els nous trams de forjats seran a base de forjats col.laborants 
de xapa grecada (xapa tipus Hiansa MT60 de 14cm)  i formigó. Per a la realització dels nous 
forats perimetrals caldrà introduir reforços a base de perfils d’acer laminats, elements que 
també serviran per estintolar alguns trams de paret que s’eliminen. 
 
En el sostre de planta primera,  com que la pendent de la coberta es força pronunciada i 
comença just a nivell de planta segona, hi ha tot un primer tram lateral de sostre que no es 
accessible, i per tant es planteja un enderroc lateral que dona lloc a un doble espai entre la 
planta primera i segona. S’enderroquen els panys laterals paral·lels a la façana longitudinal 
en els dos costats de l’edifici i es col·loca un perfil en L metàl·lic que formalitza un congreny 
de reforç a tot el perímetre. Els forats existents es resolen de la mateixa manera que a la 
planta inferior amb un sostre de xapa grecada. A la zona superior es planteja una 
passarel·la amb perfils metàl·lics i sostres de xapa grecada per comunicar la planta segona 
amb l’escala d’emergència exterior.  
 
Pel que fa a  la coberta  A nivell de coberta es desmunten i refan dos trams per tal de 
resoldre l’alçada de l’ascensor i la passera de connexió amb l’escala d’emergència. L’escala 
interior es planteja amb una estructua metàl.lica, suportada sobre una estructura central  de 
perfils tubulars que permet resoldre la caixa de l’ascensor. Aquesta mateixa estructura 
permetrà resoldre el badalot superior de l’ascensor.  
 
es fa una actuació integral de reforç.  Com que les corretges de presenten deformacions 
laterals es planteja col.locar un element de corretja intermig. Pel que fa a les jàsseres 
principals s’ha plantejat un reforç lateral amb dos perfils UPN-240 lligats entre ells amb 
connectadors passants a la fusta. Com que la secció de fusta es molt variable per les 
clivelles presents, el reforç assumeix el 100% de la càrrega fent una substitució funcional 
de la coberta. 
 
Pel que fa als murs portants de fàbrica, amb les comprovacións realitzades, els murs de 
fàbrica es comprova que són capaços d’assumir l’increment de càrrega plantejat per al nou 
ús, sense necessitat de ser reforçats estructuralment. S’hauran de realitzar intervencions 
puntuals per a lligar esquerdes existents. Es plantegen obertures en façana i estintolaments 
de murs interiors, sobretot a nivell de planta primera que es resolen amb perfils metàl·lics 
tipus HEB o IPE d’acer laminat sobre daus de formigó als murs de càrrega. Tots els 
estintolaments s’han calculat amb una limitació de deformacions de L/1000 per garantir no 
generar moviments excessius en els murs ni sostres existents. 
 
En darrer lloc es planteja la construcció d’un nou nucli de comunicacions per a relligar els 
tres nivells superior. L’estructura es resol amb quatre pilars rectangulars d’acer conformat 
que formalitzen l’ascensor i una escala formada per pletines de muntants i graonat de xapa 
plegada de 8mm de gruix. L’escala es recolza a nivell de sostre a l’element de reforç 
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realitzat i a nivell de replans intermedis amb un tirant d’acer a l’estructura de sostre i amb 
una pletina amb ancoratges químics al mur de càrrega de façana.  
 

3.3.2. Solucions adoptades per als elements nous 

3.3.2.1. Fonamentació 

Es dissenyen nous fonaments per als cossos exteriors de nova planta, tant l’escala 
d’emergència com el cancell d’accés situat a la façana principal. Per els elements de 
nova fonamentació el geotècnic estableix que el recolzament es pot realitzar a la capa A 
o B amb un encastament mínim de 40cm. Donada que la tensió admissible de la capa B 
és inferior a la de la A s’han calculat tots els elements de fonamentació nous que no 
transmetin al terreny una tensió en cap cas superior als 95kN/m2 que indica el geotècnic 
per a la capa B.  
 

3.3.2.2. Elements de contenció 

Pel que fa als nous elements de contenció, aquests són principalment murs d’urbanització 
independents a l’edifici amb una contenció màxima de 1.40m que compleixen amb les 
exigències normatives a nivell de bolc i lliscament.  
 

3.3.2.3. Elements de nova planta 

La nova escala  es projecta com un element independent a base d’estructura metàl.lica de 
perfils laminats (HEB, IPN, etc.) muntats sobre una llosa a mode de fonament. El forjat 
superior, on se situen les màquines d’instal.lacions es resol amb un forjat col.laborant.  
 
El cancell d’accés també es resol amb estructura de perfils laminars. El forjadet de 
coberta es resol amb una xapa grecada de 10cm. 
 

3.3.3. Procés constructiu 

La planta coberta existent s’ha d’apuntalar durant la intervenció de reforç en els nusos i per 
tant és més còmode treballar en aquesta planta abans d’enderrocar els trams de sostre de 
planta primera.  
 
Un cop executada la coberta es procedirà a realitzar els enderrocs de planta superior cap a 
l’inferior. L’execució d’aquest forjat es farà a mesura que es vagin col.locant els elements 
d’atirantament nous. No es farà en cap cas l’enderroc complet del forjat en una sola 
operació. 
 
El cobriment de forats en els sostres existents es pot fer en paral·lel a la resta però pot ser 
interessant realitzar abans dels enderrocs els cobriments de sostre planta baixa per deixar 
protegida la planta del CAP que no té intervenció. Un cop consolidats els sostres es 
realitzaran els estintolaments, que s’executaran de planta superior cap a planta soterrani.  
 
El nucli exterior d’escala i la pèrgola d’accés son elements independents a l’edifici existent i 
per tant es poden executar en paral·lel i independentment a la resta. L’escala interior serà 
dels últims elements a construir, un cop les plantes estiguin finalitzades.  
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MC 3.4. Seguretat estructural 

Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han 
seguit les indicacions per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que 
defineix el Codi Tècnic de l’Edificació tant el DB-SE específic de seguretat estructural com el 
DB-SE-C de fonamentacions. També s’han tingut en compte les exigències de la EHE-08 
instrucció del formigó, ja que actua en convivència amb el CTE. Els càlculs s’adjunten en 
l’ANNEX7  de la present memòria. 
 

MC 4.  Sistema d’envolupant i d’acabats exteriors 

MC 4.0. Consideracions generals 

4.0.1. Criteris generals 

Caldrà intervenir en l’envolupant de la part d’edifici afectada per la intervenció (façanes, 
coberta, solera, etc.) per tal de que es garanteixi la resposta a les exigències indicades 
per al nou ús. Aquesta intervenció té bàsicament l’objectiu de millorar l’eficiència 
energètica de l’edifici i reduir-ne les demandes. I donar resposta a aquest objectiu essent 
el més respectuós possible amb les característiques patrimonials de l’edifici, sense 
danyar-ne els seus valors patrimonials i urbans, respectant la seva imatge exterior i 
interior.  
 
La descripció general de les solucions adoptades per a l’envolupant i els acabats 
exteriors es fa en l’apartat MD 3.5. de la memòria.  En general s’aposta per solucions 
convencionals. En els apartats de la memòria que segueixen es descriuen amb detall el 
conjunt de solucions. així com en els plànols de la documentació gràfica del projecte 
(plànols 47 a 50). 
 

4.0.2. Requisits 

Els materials i sistemes que conformen l’envolupant  compliran amb les prestacions que 
estableixen els diferents documents del CTE.  Les solucions que seguidament es 
descriuen donen resposta als requisits de protecció enfront la humitat, de protecció contra 
el soroll, de limitació de la demanda energètica, de seguretat contra incendis, de 
seguretat d’utilització, seguretat estructural, etc...d’acord amb tot allò que s’especifica en 
el punt MD 4 de la memòria descriptiva. 
 

MC 4.1. Terres en contacte amb el terreny 

4.1.1. Descripció de les solucions  

En la la zona d’accés en planta baixa i en la planta semisoterrani es preveu la realització 
d’ una solera completament nova per tal de garantir les condicions d’aïllament i 
d’estanqueïtat que determinen les noves exigències, ja que la solera actual,o bé és 
inexistent en planta baixa o és totalment insuficient. Caldrà per tant, eliminar el paviment 
actual i les seves capes de suport i modificar el terreny fins a la cota necessària, de cara 
a assolir la cota d’acabat addient, d’acord amb el que indica el plànol de moviment de 
terres.  
 
Es defineix una sola solució de solera per a tot l’edifici. La seva configuració és la 
següent: 
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Solera  tipus S1 Solera recolzada en el terreny aïllada  

Descripció de les capes Gruix (cm) Característiques del material 

Solera de formigó armat H-30 15 Amb formigó de retracció 
moderada. Amb hidrofugació 
complementària de la solera per 
mitjà de l’aplicació d’un producte 
líquid colmatador de poros a la 
superfície acabada. 

Planxes de poliestirè extruït (XPS) 3 Amb una conductivitat tèrmica de 
0,034 W/mk i una resistència a la 
compressió > 300kPa 

Làmina de polietilè 250 gr/m2 0,02   

Emmacat de graves, amb àrids de 
50-70mms  

15 Compactat al 95%PM 

Demanda energètica (U) 0,79 W/m2k  

Grau d’impermeabilitat (GI) 2   

 

4.1.2.  Posada en obra 

Per aconseguir el grau d’impermeabilitat 2 que assenyala la taula caldrà fer una 
hidrofugació complementària un cop acabada la solera. 
 
Es preveu el piconat de la sub-base de tot-ú granular. El grau de compactació serà 95% 
proctor PM. 
 

MC 4.2. Murs en contacte amb el terreny 

4.2.1. Descripció de les solucions  

S’actua sobre un mur existent de paredat de pedra que es troba en contacte amb el 
terreny en la zona de planta semisoterrani que es fa habitable. El mur actual té 40cm de 
gruix i té importants problemes d’humitat. La solució que es dissenya pretén millorar 
aquesta problemàtica. La solució plantejada és la següent: 
 
 

Mur tipus M1 Mur de pedra existent impermeabilitzat i trasdossat 
per la cara interior 

Descripció de les capes Gruix (cm) Característiques del material 

1 Paret existent de pedra 40 Paret de paredat irregular en contacte 
amb el terreny d’argiles 

2 Barrera impermeable - Barrera d’estanqueïtat amb emulsió 
bituminosa 

3 Càmara d’aire no ventilada 5  

5 Envà interior de totxana 10  
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Demanda energètica (U) 1,13 W/m2k  

Grau d’impermeabilitat (G1) 5  

 

MC 4.3 Murs de façana 

4.3.1. Generalitats 

Es conserven les façanes de l’edifici existent tal i com estan en l’actualitat, sense 
modificar buits i obertures. Les façanes estan constituïdes  a base de parets maçoneria 
de pedra. Les solucions que es proposen tenen com a objectiu millorar l’existent a nivell 
de prestacions tèrmiques i acústiques en la zona ocupada per la biblioteca. Es converteix 
una solució d’una fulla en una solució de dues fulles amb aïllament.  
 

4.3.2. Parts massisses 

Les façanes que limiten la planta de la biblioteca són de pedra, d’una sola fulla i no 
disposen d’aïllament. La intervenció planteja el seu trasdossat interior de cara a millirar-
ne les prestacions energètiques, i al mateix temps, les prestacions acústiques.  
 
Els murs portants de façana són de paredat irregular de pedra de 60cm en planta 
semisoterrani i  50cm de gruix en les plantes baixa i superiors. Es planteja la intervenció 
de millora per l’interior en les plantes superiors, d’acord amb la següent solució: 
 
 
 

Façana tipus F1 Façana de pedra de 60cm de gruix aïllada i 
trasdossada per la cara interior  

Tipus de façana - De doble fulla 
- Amb càmara d’aire sense ventilar 
- Amb aïllament a la cara interior de la càmara 

Full principal  Paredat de pedra  

Revestiment exterior Estucat de morter de de calç 

Full interior Entramat autoportant de plaques de cartró-guix.  
Estructura d’acer galvanitzat de 48mm col.locada 
cada 40cm  i placa normal de 13mm de gruix. 

Revestiment interior No n’hi ha. Cartró-guix pintat. 

 

Descripció de la capa Gruix (cm) Característiques del material 

1 Estucat de morter de calç 
(existent) 

1,5 Amb alta resistència a la filtració.  

2 Paret de pedra (existent) 50 Paret de paredat de pedra existent  

3 Càmara d’aire no ventilada   1  

4 Aïllament tèrmic amb llana 
de roca 

5 Amb una conductivitat tèrmica de 
0,034 W/mk 

5 Placa de cartró-guix 1,5  
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laminat 

Demanda energètica (U) 0,45W/m2k  

Grau d’impermeabilitat (G1) 5  

 
En la planta soterrani els murs són de 60cm de gruix. Al tractar-se d’un espai no 
acondicionat, amb cambres d’instal.lacins i magatzems que no requereixen un comfort 
tèrmic,  separat de les resta d’espais de la biblioteca,  es considera que no cal que 
disposi d’aïllament tèrmic. Aquesta solució tipus F2 té una transmissivitat de 1,53 W/m2k. 
 

4.3.3. Obertures  

En els plànols d’envolupant (plànols 49 i 50) s’assenyalen les obertures que es 
modifiquen. Les finestres exteriors de l’edifici existent es plantegen de fusta com les 
existents. Se substituiran les finestres existents, molt simples i amb alts índex d’infiltració 
per noves fusteries de fusta de pi fabricades en taller que reproduiran l’especejament i els 
elements de les fusteries actuals. Les fusteries seran de dos colors, ja que es plantegen 
pintades amb lasur de color per l’exterior i es deixaran vernissades amb vernís a l’aigua 
per l’interior.  
 
Aquestes fusteries donaran les garanties d’estanqueïtat a l’aigua, la resistència al vent i 
estanqueïtat a l’aire pertinents. Les seves característiques seran com a mínim les 
següents: 
 
 

Característiques de la fusteries de fusta 

Prestacions Norma Valor 

Classificació permeabilitat a l’aire UNE-EN 1026:2000 4 

Classificació estanqueïtat a l’aigua UNE-EN 1027:2000 9A 

Classificació resistència al vent UNE-EN 12211:2000 C5 

Transmissivitat tèrmica del marc   2,5 W/m2k 

Màxim aïllament acústic  31 dBA 

 
Tots els envidraments de l’envolupant seran dobles amb càmara intermitja de 16mm.  Els 
vidres usats seran de seguretat. A excepció de la façana principal en els buits de la resta 
de façanes s’empraran vidres de baix factor solar, però mantenint una alta transmissió 
lluminosa, que en cap cas serà menor del 50%. vidres tindran la composició i 
característiques següents: 
 

Característiques de l’envidrament tipus V2 

Composició 4+4/16/4+4. Amb la fulla interior 
incolora i l’exterior amb vidre de factor 
solar baix tipus NEUTRAL 50/32 de 
GUARDIAN o equivalent. 

Prestacions Valor 

Demanda energètica (U) 1,4 W/m2k 
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Factor solar (g) 0,31 

Infiltracions 3 m3/hm2 

Transmissió lluminosa >50% 

 
En les finestres de la façana principal, amb orientació sensiblement nord, s’emprarà vidre 
amb una fulla baix emissiva. El vidre descrit és el següent: 
 

Característiques de l’envidrament V1 

Composició 4+4/16/4+4. Amb la fulla interior baix 
emissiva tipus CLIMAGUARD de 
GUARDIAN o equivalent i fulla exterior 
incolora. 

Prestació Valor 

Demanda energètica (U) 1,4 W/m2k 

Factor solar (g) 0,56 

Transmissió lluminosa 75% 

 

MC 4.4. Coberta 

4.4.1. Generalitats 

L’edifici de l’Arca de Noè disposa d’una coberta relativament nova, resultat d’un projecte 
de canvi de coberta que es va realitzar l’any 2015. El projecte eliminava la coberta antiga, 
amb molts problemes d’estanqueïtat per una nova solució a base de taulers TERMOCHIP 
mab 80mm d’aïllament i doble tauler de fusta. L’acabat superior es va mantenir de teula 
plana clavada sobre doble enrastrellat. La solució del projecte executat incoprorava 
també una làmina impermeable transpirable tipus MAYDILIT.  
 
La solució d’envolupant de la coberta actual no té patologies, però es planteja el seu 
reforç a nivell d’aïllament per la cara interior de car a minimitzar les demandes 
energètiques en un element amb tanta superfície i repercussió, amb l’objectiu de tenir un 
edifici eficient. Aquest aïllament interior també permetrà millorar les prestacions 
acústiques.  
 

4.4.2. Descripció de la solució 

Es planteja una solució de millora de l’existent per tal de reduir al màxim la transmissivitat 
d’un element tant exposat com es la coberta. Es proposa el trasdossat interior de la 
solució actual amb una capa de cartró-guix amb aïllament a base de llana de roca. 
Aquest trasdossat es col.locarà entre corretges. 
 

Solució de coberta C1 Coberta inclinada de teula ceràmica 

Tipus i ús Inclinada 

Pendent  62%  

Revestiment exterior Teula ceràmica plana 

Sistema d’impermeabilització Làmina impermeable MAYDILIT  
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Comportament higrotèrmic --- 

Protecció Teula plana col.locada sense fixada en rastrells 
Teula corba amorterada en els careners 

 

Descripció de les capes Gruix (cm) Característiques del material 

Teula ceràmica (existent) 2 Teula ceràmica plana.  

Càmara d’aire ventilada 
(existent) 

5 Gruix de rastrells de fusta de pi a 
l’autoclau 

Barrera impermeable (existent) 0,02 Lámina impermeable 

   

Pannell ‘sandvitx’ de fusta amb 
aïllament de 80mm de poliestirè 
(existent) 

10,9 Tauler superior d’aglomerat hidròfug 
de 19mm i inferior de 10mm d’avet. 
Aïllament amb una conductivitat 
tèrmica de 0,034 W/mk. Incorporat 
dins del caixó de fusta. 

Aïllament tèrmic de reforç amb 
llana de roca 

5 Amb una conductivitat tèrmica de 
0,034 W/mk 

Placa de cartró-guix laminat 1,5  

Demanda energètica (U) 0,20 W/m2k  

Protecció enfront el soroll (RA) 36 dBA  
 

Per altra banda, de manera puntual, en el badalot de l’ascensor i de la passera de 
connexió amb l’escala d’emergència exterior es planteja una solució específica amb zinc 
sobre el tauler ‘sandvitx’. L’acabt de les planxes de zinc serà prepatinat pigmentat tipus 
WMZINC, amb color a determinar en obra per la DF. Les capes i prestacions d’aquesta 
coberta són les següents: 

Solució de coberta C1 Coberta inclinada de teula ceràmica 

Tipus i ús Inclinada 

Pendent  variable  

Revestiment exterior Planxes de zinc 0,8mm 

Sistema d’impermeabilització Làmina impermeable MAYDILIT  

Comportament higrotèrmic --- 

Protecció Planxes de zinc 

 

Descripció de les capes Gruix (cm) Característiques del material 

Planxes de zinc  0,08 Planxes de 0,8mm de gruix amb 
acabat prepatinat prigmentat  

Càmara d’aire no ventilada 1 S’incorporarà la làmina alverolar per 
condensacions 
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Barrera impermeable (existent) 0,02 Lámina impermeable amb làmina 
transpirable  

   

Pannell ‘sandvitx’ de fusta amb 
aïllament de 80mm de poliestirè 
(existent) 

10,9 Tauler superior d’aglomerat hidròfug 
de 19mm i inferior de 10mm d’avet. 
Aïllament amb una conductivitat 
tèrmica de 0,034 W/mk. Incorporat 
dins del caixó de fusta. 

Demanda energètica (U) 0,34 W/m2k  

Protecció enfront el soroll (RA) 36 dBA  
 

Aquesta solució definida per la coberta serà la mateixa pels tancaments laterals del 
badalot i la passera. 

MC 5. Sistema de compartimentació 

MC 5.0. Consideracions generals 

5.0.1. Criteris generals 

La descripció general de les solucions adoptades per als sistemes de compartimentació 
es fa en l’apartat MD 3.4. de la memòria.  En el present punt, conjuntament amb els 
plànols (51 a 56)  se’n detallen les característiques. 
 
Pel que fa a la biblioteca el projecte planteja molt poca intervenció a nivell de divisòries. 
El sistema de divisòries es planteja amb un doble criteri: per una banda s’opta per 
solucions ceràmiques en la planta semisoterrani, més adaptades a la natura dels espais i 
solucions lleugeres i muntades en sec per a les plantes superior, de cara a no carregar 
els forjats, permetre una major flexibilitat, etc.  A la zona d’intervenció del CAP en planta 
baixa s’opta per solucions ceràmiques per tal de seguir el criteri de les divisòries ja 
existents. De manera puntual, en algun  nucli de servei s’empraran divisions del tipus 
ceràmic combinades amb elements autoportants de tauler fenòlic. 
 
Pel que fa a les fusteries s’opta per fusteries de fusta per a les portes i envidraments a 
base de vidre i perfileria d’acer, de cara a respondre a les sol.licitacions d’alçada.  En 
general s’opta per solucions de bon envelliment, alta durabilitat i fàcil manteniment. 
 

5.0.2. Requisits 

Els materials i sistemes que conformen el sistema de compartimentació  compliran amb 
les prestacions que estableixen els diferents documents del CTE.  Les solucions que 
seguidament es descriuen donen resposta als requisits de protecció contra el soroll, de 
seguretat contra incendis, de seguretat d’utilització, etc... 
 

MC 5.1. Divisòries  

5.1.1. Divisòries ceràmiques 

Les divisions ceràmiques s’utilitzaran principalment per a tancar i dividir les zones 
tècniques de la planta semisoterrani i els espais del CAP a reformar.  Les parets 
ceràmiques s’acabaran revestides amb arrebossat guix o rajola en la zona del CAP i es 
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deixaran pintades amb silicat en la polanta semisoterrani.. La ubicació d’aquest tipus de 
divisòria s’indica en els plànols 51 a 53. 
 
S’empraran divisòries de maó calat per a tancar els espais de la planta semisoterrani. Les 
prestacions d’aquest tipus de paret són les següents: 
 

Divisòria tipus E Envà tipus de ‘gero’  

Tipus  Paredó ceràmic de  maó calat tipus ‘gero’ de 13,5 
cms de gruix  

Descripció de les capes Gruix (cm) Característiques del material 

Paret base 13,5 Paret ceràmica de maó calat (gero) 
de 13,5 cms de gruix (29x14x9) 

Protecció enfront del soroll (RA) 42 dBA  

Resistència al foc EI-90 Sense revestir 

 
En el CAP la divisòria més comú serà l’envà de totxana, que s’emprarà per a conformar 
els nous espais. Les prestacions d’aquest tipus de paret són les següents: 
 

Divisòria tipus O Envà eràmic de 9 cms 

Tipus  Paredó ceràmic de totxana de 9 cms de gruix  

Descripció de les capes Gruix (cm) Característiques del material 

Paret base 9 Paret ceràmica de maó perforat 
(totxana) de 9 cms de gruix (29x14x9) 

Protecció enfront del soroll (RA) 35 dBA  

Resistència al foc EI-90 Arrebossada per ambdues cares 

 

5.1.2. Divisòries de catró-guix 

S’utilitzarà el sistema autoportant per a compartimentar espais de treball de la planta 
primera de la biblioteca i l’espai de banys de planta baixa. La ubicació d’aquest tipus de 
divisòria s’indica en els plànols 51 a 53. 
 
La composició de l’envà autoportant per a separar diferents espais de treball serà la que 
es defineix seguidament: 
 

Divisòria tipus C Divisòria tipus cartró-guix amb doble placa 

Tipus  Entramat  autoportant d’una guia de 48 mms 
d’acer galvanitzat, col.locada cada 40cms. Tipus 
knauf o equivalent. 

Descripció de les capes Gruix (cm) Característiques del material 

Capes de placa  2,5 Doble placa de guix laminat de 12,5 
mms de gruix cargolada a 
l’estructura   
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Estructura  4,8 Perfils en U d’acer galva. col.locats 
cada 40 cms. 

Aïllament  (4,8) En el gruix de l’estructura 
s’incorporaran 50 mms de llana 
mineral. Amb una resistivitat al fluxe 
de l’aire >5 kPa s/m2. 

Capes de placa 2,5 Doble placa normal de 12,5 mms de 
gruix cargolada a l’estructura   

Protecció enfront del soroll (RA) 52 dBA  

 
Excepcionalment quan calgui regularitzar alguns trams de paret i millorar les condicions 
acústiques d’una paret ceràmica (sala d’actes, sales de suport, etc.) aquestes es 
trasdossaran amb cartró-guix i llana de roca (divisòria tipus T). 
 

5.1.3. Posada en obra 

Pel que fa a les divisòries amb entramat autoportant cal remarcar que sempre 
incorporaran banda elàstica en les seves trobades amb els elements estructurals (parets 
de càrrega, forjats-sostres, platines de remat, etc...), parets ceràmiques, altres parets 
d’entramat, etc...És important garantir l’estanqueïtat d’aquest punt per evitar ponts 
acústics.  
 
En les trobades amb la façana caldrà que els envans divisoris interrompin la càmara, 
atracant-se fins a la fulla ceràmica. Sempre els elements de separació han de ser 
continus, i interrompre’s la resta d’envans sobre d’aquest.  
 
Caldrà anar amb cura en l’execució de les divisòries ceràmiques de la planta 
semisoterrani, ja que quedaran per anar vistes. Es col.locaran amb la junta refosa, éssent 
contínua la vertical i la horitzontal. Caldrà que la Direcció facultativa n’aprovi una mostra 
abans d’executar el conjunt de parets.  
 

MC 5.2. Fusteries interiors 

5.2.1. Tipus de fusteries 

Les fusteries interiors seran de fusta (tipus Fu), ferro (tipus Fi) i tauler compacte (tipus 
Co). Les portes interiors seran generalment de fusta, a base de DM o contraxapat d’avet 
tipus WISA i enrastrellat interior de fusta de pi. Les característiques d’aquestes seran les 
següents: 
 
Característiques generals de les fusteries interiors de fusta (tipus Fu) 

Tipus d’obertures Batents, corredisses, etc. (veure plànols 55-56) 

Característiques de la 
fusteria 

Dimensions Segons documentació 
gràfica 

 Material i color DM pintat a l’esmalt de 
poliuretà / tauler 
contraxapat WISA 
vernissat. Tapetes 
hidròfugues. 
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 Gruix fusta  8 mms per cara 

 Estructura interior Quadricula de rastrells 
de fusta 30x30 

Envidraments Dimensions Segons documentació 
gràfica 

 Gruix i característiques vidres No n’incorporen 

Ferratges D’acer inoxidable.   

Altres Cantejat amb fullola de faig 

Prestacions de les fusteries 

Seguretat contra incendis Reacció al foc capes B-s1,d0 

 Resistència al foc (quan es 
requereixi) 

EI2-60-c5 
(portes escala 
emergència) 

Protecció contra el soroll Aïllament (RA)  30 dBA 

  
En la zona del CAP les portes seran de DM per pintar amb altes prestacions acústiques, 
iguals a les existents a la resta de consultes i que es van col.locar fa poc. 
 
Per a resoldre les portes de pas vidriades en la zona de la biblioteca es proposa 
l’utilització de fusteries industrialitzades realitzades en taller amb perfils d’acer laminats 
en fred d’1,5mm de gruix, tipus JANSEN, de la sèrie ECONOMY 60. Aquests fusteries 
ademeten grans alçades (la majoria d’aquestes fusteries tenen 2,80m d’alt). Aquestes 
fusteries de pas incorporaran tancaportes propi del sistema.  
 
Els envidraments fixes que delimiten espais (per exemple els envidraments de planta 
segona) es faran amb vidre de seguretat incolor 8+8 i se subjectaran amb elements 
d’acer inferiors i superiors que tindran l’encastament necessari per a garantir la 
resistència a l’impacte de l’element. La barana de planta segona també es resoldrà amb 
el mateix vidre i amb encastament inferior en casaca de doble platina d’acer de 8mm, 
amb un mínim de 15cm. 
 
Es preveu la col.locació d’un envà acústic amb portes incorporades en la sala de la planta 
primera. Aquest envà, que serà del tipus NOTSON, anirà penjat de sostre amb guia. Tant 
en aquest cas com a la resta de fusteries, quan aquests elements entreguin a  cel-ras, es 
construirà un envà de cartró-guix per sobre de la fusteria  per tal de sectoritzar l’espai 
interior acústicament. 
 
Per a les compartimentacions i portes en els espais de bany es col.locaran mampares de 
tauler compacte a base de resines fenòliques de 14mm de gruix, sobre peus d’acer 
inoxidable AISI-316 amb acabat mat. 
 
5.2.2. Posada en obra 

En la fase de replanteig i de construcció de les parts massisses de les 
compartimentacions és important  tenir clars els detalls de les trobades de les diferents 
fusteries amb aquests, per tal de col.locar els pre-marcs en la posició adequada i garantir 
les llums de pas previstes d’acord els detalls projectats. No s’acceptaran solucions 
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diferents sense l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. Els pre-marcs aniran 
imprimats i raspatllats.  
 
Per a certificar la resistència al foc d’una porta  caldrà que aquesta estigui homologada 
per part d’un  laboratori reconegut. En aquest cas, els detalls de projecte són orientatius i 
en cap cas determinants per a assolir aquesta exigència, que vindrà en tot cas certificada 
pel fabricant.  I en aquets mateix sentit pel que fa a les prestacions acústiques de les 
portes que així ho requereixin. 
 
Pel que fa al pintat de les portes de fusta, previ a la capa d’esmaltat, s’aplicarà una capa 
de producte fugicida-insecticida. 
 

MC 6. Sistema d’acabats interiors 

MC 6.0. Consideracions generals 

6.0.1. Criteris generals 

La descripció general de les solucions adoptades per als acabats interiors es fa en 
l’apartat MD 3.4. de la memòria.  En la zona del CAP se seguirà amb els criteris existents 
a nivell de revestiments (enguixats i arrambadors de rajola) i sostres (registrables amb 
plaques 60x60cm). En la biblioteca es combinaran els paviments continus de cautxú amb 
els aplacats de contraxapats d’avet. Els sostres i parets resultants dels trasdossats de 
l’envolupant es deixaran pintats amb pintura plàstica amb colors clars. En la planta 
semisoterrani es durà a terme una solució de mínims i baix cost: es deixarà la solera 
fratassada, les parets i sostres existents consolidats amb silicats i les parets noves 
pintades. 
 
En general s’aposta per solucions convencionals, amb solucions de llarga durabilitat i fàcil 
manteniment. En els apartats de la memòria que segueixen es descriuen amb detall el 
conjunt de solucions,  així com en els plànols de la documentació gràfica del projecte 
(plànols 57 a 65). 
 

6.0.2. Requisits dels sistemes d’acabats interiors 

Els acabats interiors, tant terres, com sostres com paraments verticals, compliran amb els 
requisits i prestacions que es detallen en el punt MD 4 de la memòria, és a dir, donaran 
resposta a les prestacions de protecció enfront la humitat, de protecció al soroll, de 
limitació de demanda energètica, de segruetat contra incendi, de seguretat d’utilització, 
de seguretat estructural, etc.  En general s’opta per materials de bon envelliment, alta 
durabilitat i fàcil manteniment.  
 

MC 6.1. Paraments verticals 

6.2.1. Descripció de les solucions 

Els acabats previstos per als paraments verticals són els que s’assenyalen tot seguit. La 
seva ubicació es reflexa en els plànols 57 a 60 de la documentació gràfica del projecte.  
 

� Els elements verticals de cartró-guix,  aniran pintats generalment amb pintura 
plàstica. Caldrà donar dues mans prèvia capa segelladora. Incorporaran sòcol a 
base de tub d’alumini 50x15 lacat de color blanc. Serà l’acabat de les zones generals 
de la biblioteca. 
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� En la planta semisoterrani es netejaran i repararan parcialment les parets existents 
amb morters de calç (murs portants) i s’hi aplicarà una veladura de pintura al silicat 
de potassi (2 mans), prèvia capa segelladora), per tal de consolidar les parets.  

� Les parets noves de planta semisoterrani s’acabaran amb una veladura de silicat de 
potassi diluïda, aplicada en dues mans prèvia capa segelladora. Serà de color clar a 
determinar per la direcció facultativa. 

� Les parets noves del CAP s’enguixaran, i s’hi incorporarà un arrambador de rajola de 
valència amb un remat a base de tapeta de fusta igual a l’existent. Als trams de paret 
preexistents que es mantenen es durà a terme una reparació parcial, per mitjà de 
masillat i reenguixat. Els tramns enguixats s’acabaran pintats amb pintura plàstica 
amb els colors existents. 

� En les zones de banys i espais de neteja s’enrajolarà amb rajola de gres pocel.lànic 
de color  de tamany 10x10cm i col.locat a trencajunts.  

� En els banys del CAP i els arrambadors del CAP (1,4m d’alçada) es col.locarà rajola 
de València de tamany 20x20 i color igual a l’existent. Categoria 1.  

� De manera puntual, en la zona d’accés de planta baixa, es col.locaran aplacats de 
tauler DM ignífug (B-s1,d0) de 16 mm de gruix, col.locats sobre enrastrellat de pi de 
flandes hidròfug. Anirà pintat amb dues capes d’esmalt a l’aigua, prèvies capes 
segelladors.  

� En les plantes de la biblioteca, alguns trams de paret, així com el volum de 
l’escala principal, s’aplacaran amb taulers de contraxapat d’avet tipus WISA de 
15mm de gruix, amb tractament de reacció al foc B-s1,d0, que es col.locarà també 
sobre rastrells de fusta. L’acabat dels taulers serà amb vernís a l’aigua ignífug.  

� Xapats puntuals de trams de paret amb xapa de 3mm per a pintar amb pintura 
d’esmalt de poliuretà.  

 

6.2.2. Remats i altres elements 

Puntualment, per a protegir alguns brancals en zones de pas es col.locaran xapes 
verticals d’acer de 8 mm per a pintar amb esmalt de poliuretà, prèvia dues capes 
d’imprimació antioxidant. Els ampits de les finestres es reoldran amb tauler WISA de 
21mm de gruix. El remat dels brancals de la porta d’accés a l’ascensor es resoldrà amb 
xapes de 3mm d’acer inoxidable AISI-316. 
 

6.2.3. Posada en obra 

Les rajoles de gres o de valència es col.locarà adherida  amb ciment cola sobre arrebossat 
previ. Es col.locarà  amb llana dentada. 
 
Per a la col.locació del DM i del contraxapa d’avet es realitzarà el sistema d’encadellat entre 
plafons, garantint en tot moment una junta oberta que absorbeixi les possibles dilatacions de 
l’element. En cap cas s’empastaran les juntes o es col.locaran sense franquícia. 
 

MC 6.3. Paviments 

6.3.1. Descripció de les solucions 

Els acabats previstos per als paviments són els que s’assenyalen tot seguit. La seva 
ubicació es reflexa en els plànols 57 a 60 de la documentació gràfica del projecte.  
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� En la biblioteca es proposa una solució de paviment continu a base de cautxú 
col.locat en rotlle, de 3mm de gruix, tipus KAYAR d’ARTIGO. Es col.locarà sobre el 
recrescut del terra radiant. 

� En la zona d’accés en planta baixa es col.locarà pedra natural local de 20mm de 
gruix. Es col.locarà a trencajunts i tindrà acabat a dent de serra per garantir un grau 
de relliscositat 1. Donarà continuïtat al paviment exterior de l’urbanització. 

� En les zones de banys i espais de neteja s’enrajolarà amb rajola de gres pocel.lànic 
antilliscant (grau 2) de color  de tamany 10x10cm i col.locat a trencajunts. En 
continuïtat amb els paraments verticals. 

� En planta semisoterrani, es planteja un paviment de foirmigó continu fratassat amb 
pols de quars acabat amb vernís de pintura de poliuretà antilliscant.  

� Per a les escales es proposa un graonat de peces de contraxapat amb film protector 
tipus WISA. En peces senceres per graó.L’acabat serà antilliscant de manera que 
s’assoleixi un grau de relliscositat 2.  

� En el CAP es netejarà i repararà el terratzo existent en el cas que estigués malmès o 
incomplet. Sa’acabarà rebaixat i polit. Les peces a emprar seran igual que les 
existents. 

 

6.3.2. Marxapeus, juntes i altres elements 

Per a fer la transició entre els diferents paviments (per exemple de goma a zona de gres 
en els banys) es col.locaran marxapeus a base de juntes d’acer inoxidable de 8 mms. Els 
elements de xapa es col.locaran vertivcals i ancorats al formigó. Es preveu també la 
col.locació de marxapeus en d’altres zones de transició. Aquests seran de pedra de la 
natural, de 30mm de gruix en les zones de les balconeres, per exemple.   
 

6.3.3. Posada en obra 

La goma es col.locarà amb resines de dos components tipus epoxi. Per a la col.locació se 
seguiran estrictament les indicacions del fabricant del material. Caldrà que la superfície 
d’aplicació estigui totalment neta de pols i altres elements. La goma s’aplicarà en les 
condicions ambientals addients i no es trepitjarà fins del temps recomanat per a la seva 
plena adherència amb el suport. Un cop col.locada  caldrà protegir-la convenientment 
amb planxes de polipropilè un cop col.locada. 
 
El paviment de gres es col.locarà adherit amb ciment cola amb llana dentada. 
 

MC 6.4. Sostres 

6.4.1. Solucions de sostres 

Els acabats previstos per als sostres són els que s’assenyalen tot seguit. La seva 
ubicació es reflexa en els plànols 61 a 64 de la documentació gràfica del projecte.  
 

� Cel-ras de cartró-guix continu. Aquests sostres seran de placa simple standard de 
12,5 mms. El seu acabat serà pintat amb pintura plàstica prèvia capa de 
segelladora.. 

� Cel-ras de plaques de fibres vegetals tipus HERAKUSTIK F de 25 mm, amb 
perfileria vista d’acer galvanitzat i perfil perimetral en Z formant llaga. En els banys, 
espai de neteja i en zona de treball intern. Coeficient d’absorció acústica de 0,54. Les 
plaques es col.locaran tintades en blanc i la perfileria serà lacada. En blanc  
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� Cel-ras acústic de cartró-guix ranurat ocupant parcialment el sostre llis. Amb 1 placa 
tipus CLEANEO AKUSTIK de KNAUF. En diferents tiplogies segons ubicació. 
Incorporarà 20 mms de llana de roca. El seu acabat serà pintat amb pintura plàstica 
prèvia capa de segelladora. S’emprarà en les zones de lectura, generalment en 
combinació amb l’anterior.  

� Per a la conformació d’alguns espais d’armari s’emprarà com a solució de sostre el 
pannell contraxapat WISA dels revestiments veritcals.  

� Sostre de xapa de 3mm en safates sobre sub-estructura de perfils d’acer 
galvanitzats. En la zona del cancell d’accés, per exemple. 

� En planta semisoterrani els sostres actuals, que estan sense revestiment, a base de 
revoltons ceràmics i biguetes de formigó, es deixaran pintats amb pintura al silicat de 
potassi (2 mans), prèvia imprimació.  

� En la zona del CAP es col.locarà un sostre de plaques 60x60 registrables, amb junta 
vista, igual a l’existent.  
 

6.4.2. Llindes i altres elements 

Per a rematar el forjat-altell de planta segona es farà una tabica vertical de 70cm d’alçada de 
cartró-guix  en continuïtat amb els sotre inferior. Aquesta tabica se suportarà amb un sub-
estructura de tubs d’acer galvanitzats 45x45x2mm.   
 
Es col.locaran llindes d’acer de 8mm en alguns passos de porta o finestrals, en continuïtat 
amb els brancals. Per a pintar amb esmalt de poliuretà, prèvia dues capes d’imprimació 
antioxidant. 
 

6.4.3. Posada en obra 

Per als sostres de cartró-guix i de fibres vegetals s’utilitzaran sistemes assajats i 
certificats. Es muntaran estrictament d’acord amb les prescripcions tècniques establertes 
pel fabricant i el seu document d’idoneïtat tècnica: pel que fa a les peces, els anclatges, 
els suports, les peces de remat, l’estructura principal i secundària.... En cap cas s’hi faran 
variacions que puguin afectar la seva estabilitat i durabilitat. Per als sostres de catró-guix 
es proposa utilitzar el sistema KNAUF o equivalent i per als sostres de fibres vegetals 
HERAKLITH o equivalent. 
 
En cap cas es recolzaran les llumeneres i altres elements de sostre sobre les plaques, 
sinó que ho faran sobre estructura de suport o reforç. Els elements de sostre (lluminàries, 
guies, remats vairs, etc.) aniran tots lacats en blanc.  
 

MC 7. Sistema de condicionaments, instal.lacions i serveis 

MC 7.1. Característiques generals i implantació de les instal.lacions 

7.1.1. Infraestructures existents al solar 

El solar disposa de subministrament d’aigua, de gas natural,  subministrament elèctric, 
telefonia  i connexió a clavegueram. En l’apartat MD 2.3 de la memòria i en el plànol 03 
s’explica la situació actual de les diferents instal·lacions en la parcel·la, d’acord amb la 
informació facilitada per l’Ajuntament.  
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7.1.2. Instal·lacions de que disposa l’edifici 

L’edifici projectat disposarà de les següents instal·lacions: 
 

� Evacuació d’aigües 
� Subministrament d’aigua potable  
� Instal·lació elèctrica 
� Instal·lació fotovoltaica 
� Instal·lació d’enllumenat 
� Instal·lacions tèrmiques, geotèrmia, climatització i ventilació 
� Instal·lació de gestió tècnica 
� Instal·lació de telecomunicacions i audiovisuals 
� Instal·lació de protecció contra la intrusió 
� Instal·lacions de protecció contra incendis 
� Instal·lació de protecció al llamp 
� Aparells d’elevació i mitjans de transport 

 
7.1.3. Descripció general de les instal·lacions 

L’edifici objecte de la intervenció consta de dos usos: centre d’assistència primària i 
biblioteca. El present projecte tot i que només desenvolupa les instal·lacions de la 
biblioteca, té en compte les instal·lacions del CAP a l’hora de plantejar la intervenció. 
 
A nivell general es planteja una única escomesa per a cada servei per a tot l’edifici 
(electricitat, aigua, etc.) de cara a facilitar la gestió, amb comptatges parcials per a cada 
ús. En quant a  les instal·lacions tèrmiques, per tal de donar major eficiència al conjunt 
s’ha unificat la producció energètica de la biblioteca i l’existent del CAP. Tot i que la 
biblioteca funcionarà predominantment amb la bomba geotèrmica, l’aigua calenta 
produïda per la caldera podrà donar servei tant al CAP com a la biblioteca en cas de 
necessitat. Cada ús disposarà del seu quadre elèctric independent des d’on també es 
controlarà l’enllumenat.  
 
En la biblioteca es compartimenta de manera clara l’ús de la sala polivalent, de manera 
que pugui funcionar de manera independent fora d’hores de la resta de la biblioteca. En 
quant a climatització es disposarà de una sola central de producció que donarà servei als 
espais de lectura  i la sala polivalent, però cada espai disposarà dels propis equips 
terminals.  
 

MC 7.2. Evacuació d’aigües 

7.2.1. Descripció general de la instal·lació 

Es preveu l’execució d’una part de la xarxa d’evacuació d’aigües del edifici, aquella que 
ha de donar resposta als nous espais projectats (dos nuclis de bany, office planta 
primera). No s’intervé en la xarxa existent que dona servei al CAP, a excepció dels espais 
reformats (banys, consulta i office) que es connectaran amb la xarxa existent.  
 
La nova xarxa d’aigües residuals es connectarà amb la xarxa soterrada separativa 
existent a l’exterior de l’edifici i que es grafia en el plànol de serveis 03. Es plantegen dos 
ramals principals: un primer que resol els banys situats a la part posterior de l’edifici i un 
segon que recull les aigües dels banys i abocador situats a la zona d’accés. Ambdós 
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ramals connecten amb la xarxa existent, o bé amb una nova arqueta o bé en un pou ja 
existent.  
 
La xarxa que s’executa s’ha dimensionat de manera que doni resposta als nous espais de 
manera independent fins a connectar amb els ramals soterrats existents. La xarxa es 
grafia en el plànol 66 de la documentació gràfica.  
 
7.2.2. Normativa d’aplicació 

En el present projecte s’ha tingut en compte la següent reglamentació i normativa. 

� Codi Tècnic de la Edificació, (RD 314/2006 de 17 de març), document bàsic HS-5 
Evacuació d’aigües 

� Decret d’Ecoeficència 21/2006 de la Generalitat de Catalunya 
 
7.2.3. Requisits 

La xarxa de sanejament complirà amb tot allò que estipula el DB-HS i la corresponent 
normativa tècnica. Serà separativa d’acord amb allò que determina el Decret 
d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya. 
 
7.2.4. Disseny i posada en obra 

La xarxa de residuals projectada serà a base de tubs de PVC-pressió. Els col·lectors de 
cada planta aniran penjats i tindran una pendent mínima del 2%. La unió entre diferents 
tubs sempre serà en Y/T i  es farà en  el sentit d’evacuació. Es vetllarà perquè en cap cas 
sigui a la inversa.  
 
El ramal de la part posterior de l’edifici convergirà amb un clavegueró de diàmetre 160 
que s’unirà al clavegueró de 200mm existent fora de l’edifici a nivell de planta 
semisorterrani, situat en paral·lel a la façana. El clavegueró que recollirà el nucli de la part 
de davant també serà de 160mm i  es col·locarà sota la nova solera. Aquest discorrerà 
enterrat per l’interior de l’edifici fins a empalmar amb el pou existent davant de la façana 
lateral. Per a col·locar aquest tub caldrà superar alguns trams de fonament, per exemple 
el de la façana lateral.  
 
A l’hora d’executar la instal·lació es replantejarà la posició exacta dels diferents ramals en 
obra per tal d’evitar possibles interferències amb altres instal·lacions. Es preveu la 
ventilació de la xarxa per coberta d’acord amb el que estableix la normativa. Aquesta 
ventilació serà del tipus primari. 
 

MC 7.3. Subministrament d’aigua 

7.3.1. Descripció general 

L’edifici ja disposa de xarxa de subministrament d’aigua. El projecte només planteja el 
nou subministrament d’aigua freda als aparells dels nous espais de la biblioteca (planta 
baixa i primera) i la reorganització de la xarxa en els espais del CAP reformats, on 
s’afegeix algun punt de consum. La instal·lació de la biblioteca no contempla cap xarxa 
d’aigua calenta.  
 
La xarxa d’aigua es connectarà a la xarxa pública, a través del comptador existent, on 
disposa de suficient pressió. Internament es derivarà una branca cap als serveis de 
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biblioteca i una altra cap a les estàncies de CAP. Cadascun d’aquests dos usos tindran 
comptatge intern. 
 
7.3.2. Normativa d’aplicació 

En el present projecte s’ha tingut en compte la següent reglamentació i normativa. 

� Codi Tècnic de la Edificació, (RD 314/2006 de 17 de març), document bàsic HS-4 
Subministrament d’aigua. 

� Reial Decret 1027/2007 del 20 de juliol, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en 
els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Complementàries. 

� Resolució de la Direcció General d’Indústria i Energia per la que es completa 
l’apartat 1.5. del títol primer de les Normes Bàsiques per a les Instal·lacions 
Interiors de Subministraments d’aigua en relació amb el dimensionat de les 
instal·lacions interiors per a canonades de coure (B.O.E. 7-3-80). 

� Normes UNE, d’obligat compliment per al dimensionat de les canonades.  UNE 
100 100 per conductes. 

� Ordenances de Seguretat i Higiene en el Treball (Ordre Ministerial O.M.T. de data 
9 de març de 1971 del Ministeri de Treball). 

� Real Decret 140/2003 de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris 
de qualitat de l’aigua de consum humà. 

� Real Decret 865/2003 de 4 de juliol, per el que s’estableixen els criteris higiènic-
sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis.   

� Normes i directrius particulars de la companyia subministradora. 
 

I totes aquelles que afecten a les instal·lacions a realitzar al moment de la seva execució. 
 
7.3.3. Criteris i requisits 

En el disseny i dimensionat de les instal·lacions es dona resposta a les exigències de la 
normativa anterior, en particular, al que fa referència a la qualitat de l’aigua, protecció 
contra retorns, condicions de subministrament als punts de consum, accessibilitat per a 
manteniment i dispositius d’estalvi d’aigua, protecció contra el soroll, enfront de la humitat 
(estanqueïtat, condensacions, etc.)  
 
La instal·lació de subministrament d’aigua s’executarà amb subjecció al projecte, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona construcció i les instruccions del director de 
l’obra i el director de l’execució de l’obra.  
 
Durant la execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció en la 
instal·lació interior, s’utilitzaran tècniques apropiades per no empitjorar l’aigua 
subministrada i en cap cas incomplir els valors paramètrics establerts en l’Annex I del RD 
140/2003. 
 
Per al disseny de l’ampliació de instal·lació s’han tingut  en compte les següents 
consideracions: 
 

� Mínima interferència amb la resta dels elements constructius. Es disposaran 
ordenades i tindran un traçat regular. 

� Màxima durabilitat dels elements exteriors i interiors que constitueixen les 
instal·lacions. 

� Màxima flexibilitat d'ús de les instal·lacions. 
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� Màxima accessibilitat dels components. 
� S'instal·laran les claus de pas abans de l'entrada d'aigua a totes les zones 

humides noves (com ara la cuina) 
� Aïllament segons RITE a les canonades d'aigua freda per a evitar condensacions. 
� S’instal·len dispositius reductors de consum a tots els aparells de nova 

implantació, com per exemple airejadors a les aixetes, i inodors amb doble 
descàrrega i temporitzadors. En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 
litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió 
dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar. 

� Es valorarà la possibilitat de posar a la xarxa una connexió equipotencial. 
� Les aixetes seran de fàcil accionament. 

 
7.3.4. Execució de la xarxa i els seus elements 

7.3.4.1. Escomesa i comptador 

Actualment la instal·lació ja disposa d’escomesa i comptador. Aquest se situa a la façana 
posterior de l’edifici. Des d’aquell punt, només s’instal·larà un comptatge intern 
individualitzat per a cada ús.  
 
7.3.4.2. Canonades 

La distribució interior es farà amb canonades que tinguin una resistència mínima suficient 
per suportar una pressió de treball de 15 kg/m2, en previsió de les sobrepressions 
produïdes pel "cop d’ariet" en tancar les aixetes. El recorregut dels tubs sempre discorren 
per zones comuns i per passar les parets es situaran passatubs. Els muntants disposaran 
de vàlvules de retenció en la seva base. 
 
Les canonades hauran de ser resistents a la corrosió i no alterar cap de les 
característiques de l’aigua. La canonada emprada a l’interior de l’edifici serà de polipropilè 
PN10 per a l’aigua freda i PN 20 amb ànima d’alumini per a l’aigua calent sanitària, i el 
seu dimensionat es troba en els plànols. 
 
La nova canonada d’aigua freda amb execució superficial s’instal·larà amb aïllament 
anticondensació de tipus elastòmer en el primer cas i aïllament tèrmic en el segon. En 
execucions encastades les canonades s’instal·laran sota tub corrugat. 
 
El dimensionat s’ha fet per a una velocitat de circulació inferior a 2 m/s, que redueix les 
pèrdues de càrrega i els sorolls de la xarxa, a més d’allargar la vida de les aixetes i altres 
elements de la instal·lació. 
 
Quan els components estiguin instal·lats a l’interior, els espessors, expressats amb mm, 
seran els indicats en la següent taula: 
 

Fluid interior fred 

Diàmetre exterior (1) mm Temperatura del fluid (3) Cº 

 -10 a 0 >0 a 10 >10 

D ≤ 35 30 20 20 

35 < D ≤60 40 30 20 

60 < D≤ 90 40 30 30 
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90 < D ≤ 140 50 40 30 

140 < D 50 40 30 
 
(1)  Diàmetre exterior de la canonada sense aïllar 
(2)  S’escull la temperatura màxima a la xarxa 
(3)  S’escull la temperatura mínima a la xarxa 

 
Quant els components estiguin instal·lats a l’exterior, l’espessor indicat en les taules 
anteriors serà incrementat, com a mínim, amb 10mm per a fluids calents i 20mm per a 
fluids freds, segons UNE EN ISO 121 241:1999.  
 
7.3.4.3. Unions i juntes 

Les unions de les canonades seran estanques, resistiran adequadament la tracció, les 
unions dels tubs de plàstic es realitzaran seguin les instruccions del fabricant. 
 
7.3.4.4. Proteccions contra les condensacions 

Tant en les canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considera la 
possible formació de condensacions en la superfície exterior i es disposarà un element 
separador de protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat d’actuació com 
barrera antivapor, que eviti els danys que aquestes condensacions poguessin causar a la 
resta de la edificació, segons UNE 100 171:1989. 
 
7.3.4.5. Valvuleria 

La valvuleria emprada serà de "bola" donat que provoca una pèrdua de càrrega baixa i 
garanteix un bon tancament. 
 
Aquestes vàlvules s’empraran per a seccionar totes les derivacions generals i les 
entrades en les zones humides. S’instal·larà una vàlvula d’escaire per a seccionar 
l’alimentació als inodors, urinaris, lavabos, piques i rentavaixelles.  
 
7.3.4.6. Protecció contra retorns 

S’instal·laran vàlvules de clapeta per evitar la inversió del sentit del flux, desprès dels 
comptadors, en la base de les canonades ascendents, avanç de l’equip de tractament de 
l’aigua, en els tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics, avanç dels aparells de 
refrigeració o climatització. 
 
Les instal·lacions de subministrament d’aigua no es podran connectar directament a les 
instal·lacions d’evacuació ni a instal·lacions de subministrament d’aigua provinent d’un 
altre origen que no sigui la xarxa pública d’abastiment d’aigua sanitària. 
 
En els aparells i equips de la instal·lació, la sortida d’aigua s’ha de produir de tal forma 
que no es produeixin retorns. Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de 
buidat de tal forma que sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 
 
7.3.4.7. Separació respecte altres instal·lacions. Senyalització i estalvi d’aigua 

Les canonades d’aigua freda i calenta estaran separades un mínim de 4cm per tal que no 
s’afectin pels focus de calor, de telecomunicacions i electricitat un mínim de 30 cm i 3cm 
per gas. Les canonades estaran senyalitzades amb els colors verd fosc o blau.  
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7.3.5. Dimensionat de la xarxa 

7.3.5.1. Escomesa i canonada d’alimentació 

L’escomesa que abastarà tant el CAP com la biblioteca haurà de ser una canonada de 
PEAD de 40 mm de diàmetre. 
 
7.3.5.2. Trams principals 

Càlcul hidràulic de les instal·lacions particulars 

Tram Ttub   Qb 
(m³/h) K Q 

(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

1 LAVABOS    2.52 0.63 1.59 0.00 16.20 20.00 2.14 0.23 20.05 19.82 

2 LAVABOS   2.16 0.67 1.45 0.00 16.20 20.00 1.95 1.09 19.82 18.73 

3 ABOCADOR   0.23 1.00 0.23 0.60 12.40 16.00 0.54 0.18 16.26 15.49 
  

Abreviatures utilitzades 

Ttub Tipus de canonada: F (Aigua freda), C (Aigua calenta) Dint Diàmetre interior 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 

K Coeficient de simultaneïtat v Velocitat 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) J Pèrdua de càrrega del tram 

h Desnivell Pent Pressió d'entrada 

  Psort Pressió de sortida 

      
 

Instal·lació interior: Clau d'abonat (Clau d'abonat) 

Punt de consum amb major caiguda de pressió (Lvb): Lavabo 

 
7.3.5.3. Càlcul del cabals 

Els cabals considerats pel càlcul de les instal·lacions dels punts de consum seran:  
 

Punt consum Cabal instantani 
mínim d’aigua freda (l/s) 

Cabal instantani 
mínim de ACS (l/s) 

Lavabo 0,1 0,065 
Inodor amb fluxor 0,1 - 
Urinaris  0,15 - 
Punt d’aigua 0,15 - 
Dutxa 0,20 0,10 
Aixeta aïllada 0,15 0,10 

 
El consum d’aigua sanitària i d’aigua calenta sanitària es determinarà en funció del 
nombre d’aparells de cada tipus i del cabal instantani de cadascun. El valor obtingut es 
multiplicarà pel coeficient de simultaneïtat en cada cas. 
 
7.3.5.4. Dimensionat dels equips, elements i dispositius de la instal·lació  

En el punt de connexió de la xarxa existent hi ha suficient pressió i cabal per subministrar 
a la xarxa d’ampliació. Aquesta ha de poder subministrar els punts de consum amb una 
pressió mínima de 100 Kpa en aixetes comuns i 150 Kpa per a fluxors i escalfadors. La 
pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 Kpa.  
 
En el punt de connexió a la xarxa existent hi ha d’haver una pressió mínima de 37.5 
m.c.a. i subministrarà un cabal de 3.7 m3/h. 
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7.3.6. Posta en servei 

Es realitzaran les proves descrites en el plec de condicions del projecte, que són proves 
de la instal·lació interior de AF. 
 
7.3.6.1. Condicions generals dels materials 

De forma general tots els materials nous a instal·lar han de complir amb les 
especificacions del punt 6.1 del apartat HS-4  
 
7.3.6.2. Condicions particulars de les conduccions 

De forma general tots els materials han de complir amb les especificacions del punt 6.2 
del apartat HS-4 del CTE. 
 
7.3.6.3. Incompatibilitats 

Al ser tot el projecte especificat amb materials plàstics, i no es preveu la instal·lació de 
materials que continguin coure ni acer galvanitzat, no es preveuen problemes 
d’incompatibilitat 
 
7.3.7. Manteniment i conservació 

7.3.7.1. Interrupció del servei 

Si la instal·lació no es posa en marxa directament desprès de la seva instal·lació o estigui 
parada mes de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es buidarà.  Si l’escomesa no s’ha 
d’utilitzar durant 1 any aquesta ha d’esser taponada. 
 
7.3.7.2. Nova posta en servei 

La nova instal·lació ha de complir el procediment que s’indica en el punt 7.2 del document 
basic HS-4 del CTE 
 
7.3.7.3. Manteniment de les instal·lacions 

La nova instal·lació ha de complir el procediment que s’indica en el punt 7.3 del document 
basic HS-4 del CTE 
 

MC 7.4. Instal·lacions elèctriques  

7.4.1. Descripció general 

Es dissenya una nova instal·lació elèctrica de baixa tensió que té per finalitat la connexió, 
el subministrament i la distribució d’energia elèctrica per a la nova biblioteca, tot protegint 
la instal·lació de si mateixa, els receptors i les persones. La instal·lació de la biblioteca, 
com la del centre de salut ja ubicat en l’edifici, serà de gestió municipal. 
 
7.4.1.1. Abast del projecte 

Es preveu el subministrament d’electricitat a la nova biblioteca des de la CGP i els 
comptador existent situat en un armari ubicat a la façana de l’Avinguda Verge de 
Montserrat. Aquesta escomesa, que actualment dona servei al CAP, passarà a donar 
servei a tot l’edifici i els dos usos passaran a tenir comptatges interns. 
 
L’actual quadre general de l’edifici (QGD), situat en planta baixa al costat de la porta 
d’entrada a l’edifici, passarà a ser el quadre general del centre de salut, i es col·locarà un 
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nou quadre en un espai específic de la planta baixa per a funcionar com a nou quadre 
general de la biblioteca.   
 
L’edifici també disposarà de un sistema de producció fotovoltaica equipat amb un inversor 
de 5kVA. 
 
La nova instal·lació inclou els següents conceptes: 

� Caixa General de Protecció 
� Línia repartidora 
� Derivacions individuals 
� Instal·lació interior.  
� Proteccions. 

 
7.4.2. Normativa d’aplicació 

En la redacció del projecte executiu serà d’obligat compliment: 

� El Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006, de 17 de març) en el que fa 
referència a la contribució fotovoltaica i els DB HE3 (Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació), el DB SU4 (nivell d’il·luminació i condicions de les 
zones de circulació) i el DB SU8 

� El reglament electrotècnic per a baixa tensió de 2 d’agost de 2002 (Reial Decret 
842/2002, de 2 d’agost) i les seves instruccions tècniques complementàries. Les 
Prescripcions Complementàries que més directament afectaran a la instal·lació 
seran les que a continuació es relacionen: 

- ITC-BT-9. Instal·lacions d’enllumenat exterior 
- ITC-BT-17. Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals e individuals de 

comandament i protecció. 
- ITC-BT-18. Instal·lació de posada a terra.  
- ITC-BT-19. Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions de caràcter 

general. 
- ITC-BT-22. Protecció contra  sobreintensitats. 
- ITC-BT-23. Protecció contra sobretensions. 
- ITC-BT-24. Protecció contra contactes directes i indirectes. 
- ITC-BT-28. Instal·lacions en locals de pública concurrència.  

� Real Decret 2949/1982 de 15 d’octubre, on s’aprova el Reglament i normes sobre 
Escomeses Elèctriques. 

� Normes i recomanacions de la companyia subministradora. 
 
Per altra banda s’ha seguit els requeriments de la propietat i totes aquelles que afecten a 
les instal·lacions a realitzar al moment de la seva execució. 
 
Per al disseny de les instal·lacions d'enllumenat, a part de l’anterior es tindran en compte: 

� Recomanacions de la norma UNE-EN 12.464 (segons CTE) referent a la 
il·luminació d'espais i dependències amb llum artificial.  

� Les  indicacions que fa el Decret de Seguretat en els llocs de treball. 

 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

83 
 

7.4.3. Consideracions tècniques 

Tot el conjunt d’instal·lacions corresponents a electricitat s’estudien tenint en compte les 
següents consideracions: 

� L’energia serà subministrada en forma de corrent trifàsica a 400 V i 50 Hz. 
� La caiguda de tensió màxima admissible en el dimensionat de conductors serà del 

3% per els circuits d’enllumenat i del 5% per els de força motriu o diferents usos 
de l’enllumenat. Aquestes caigudes de tensió es repartiran entre les diferents 
parts de la instal·lació de la següent manera: escomesa (0,5%), enllaç (1%) i 
interior (3% enllumenat i 5% força). 

� Aquesta caiguda de tensió s’entén des de la CGP (Caixa General de Protecció), 
fins els extrems dels circuits considerats en el càlcul. 

� En tota la instal·lació s’aconseguirà el màxim equilibri de càrregues que suporten 
les diferents fases, subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per 
avaries que puguin produir-se en qualsevol punt de la mateixa, afectin a un mínim 
de parts de la instal·lació. 

� Tota la instal·lació estarà d’acord amb la normativa vigent, tenint principalment en 
compte el que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB, IEP, 
IPP, IAA i les pròpies de la Companyia Subministradora. 

 
7.4.4. Descripció general de la instal·lació 

7.4.4.1. Subministrament d’energia elèctrica 

La tensió de subministrament serà en baixa tensió, trifàsica a 400/230 V i 50 Hz. i a la 
freqüència de 50Hz i es realitzarà des de l’escomesa existent a la façana principal. 
 
L’escomesa per al subministrament elèctric estarà formada, tant pel que fa a la fase com 
al neutre, per conductors de coure tipus RZ1 0,6/1kV de seccions segons esquema 
elèctric. La distribució de l’escomesa es realitzarà en ternes per fases RST. 
 
7.4.4.2. Potència a contractar  

La potència instal·lada a l’edifici per a les diferents zones ve marcada per la suma de 
totes les línies que conflueixen en el quadre general de distribució a la qual hem aplicat 
un coeficient de simultaneïtat. Els valors obtinguts són els següents: 
 

� Potencia instal·lada:  82,1 kW 
� Coeficient simultaneïtat: 0,6 
� Potencia prevista:  49,3 kW 

 
La potència a contractar prevista serà 55kW, valor mes pròxim normalitzat. L'ICP 
disposarà del poder de tall adequat a cada instal·lació. 
 
7.4.4.3. Sistema de comptatge 

El sistema de comptatge, únic per a tot l’edifici, s’instal·larà annex dins de l’armari que 
conté la CGP, en la façana de l’avinguda verge de Montserrat. El mòdul de comptatge 
serà del tipus TMF10. 
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Aquests mòduls de comptatge estaran formats per comptadors elèctrics d’energia activa i 
reactiva al ser la potència a contractar superior a 15 kW. També es disposarà de 
discriminació horària adoptant en principi la de doble tarifa, la qual cosa serà objecte de 
negociació posterior amb l’empresa subministradora. 
 
Les característiques particulars del sistema de comptatge i protecció general han de ser 
les que determini la empresa subministradora i han d’estar aprovades per la Direcció 
General de Energia. La seva col·locació complirà la instrucció ITC-BT 16 del REBT. 
 
7.4.4.4. Quadre General de Distribució i Protecció 

L’edifici disposarà d’un Quadre General de Distribució i estarà ubicat en la planta baixa, 
en sala específica. Contindrà tots els elements de protecció de capçalera dels 
subquadres que s’adaptin a l’ampliació. 
 
Entre d’interruptor general i els de capçalera dels subquadres s’aconseguirà una correcta 
selectivitat. Els interruptors seran del tipus caixa emmotllada. Aquest quadre, serà de 
construcció modular metàl·lica, auto suportant, construït amb xapa d’acer amb tractament 
epoxi per les dues bandes, de col·locació vertical muntat sobre sòcol d'obra de 20 cm 
d'alçada.  
 
L’accés és frontal mitjançant portes d’accés amb pany de bloqueig. Contindrà totes les 
proteccions grafiades en els esquemes i en cap cas tindran un poder de tall inferior a 15 
kA. Contindrà, en l’interior, tots els components necessaris per la seva funció, 
degudament fitxats, interconnectats i identificats, mantenint a més un espai de reserva 
mínim real de 30%.  
 
Els embarrats estaran formats per platines de coure, capaços de suportar esforços 
electrodinàmics de 20 kA., instal·lades a la part superior de l’armari o en el seu cas en 
muntant vertical. A la part inferior o superior, segons sigui la sortida de línies, hi haurà la 
barra de terra en platina de coure. De l'embarrat de posada a terra, partirà la línia 
principal de terra, fins a la caixa de registre i de la caixa a les connexions dels elèctrodes 
de terra o anell de terra de l'Edifici. 
 
Totes les connexions internes del quadre, es faran amb conductors classe 450/750V 
col·locats per l’interior de canals de PVC. La connexió dels cables de sortida es farà amb 
rengleres de borns numerats per seccions fins a 10mm2 i amb rengleres i cargols per 
terminal per a seccions superiors. 
 
A la part frontal i visible des de l’exterior aniran instal·lats equips de visualització de  
magnituds elèctriques. Tots els components i cables estaran degudament identificats. El 
quadre també anirà identificat externament amb rètol general i denominació de cada una 
de les sortides. 
 
Des d’aquests quadre es farà la distribució de línies fins els diferents punts de consum. 
Tenint en compte la ITC-BT-28, tot receptor de més de 16A, deurà ser alimentat des del 
quadre general o subquadres. El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en 
compte la intensitat màxima admissible pels conductors, i la caiguda de tensió màxima 
que s'ha comentat a l'apartat anterior. Per al seu càlcul es tindran en compte els 
coeficients de majoració 1'8 i 1'25 segons siguin lluminàries de descàrrega o 
electromotors, respectivament.  
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Tota maniobra estarà degudament protegida per un interruptor magnetotèrmic de valor 
màxim 10A, o bé per fusibles de calibre no superior a 6A i tensió adequada. 
 
7.4.4.5. Quadres de distribució secundaris 

Els elements de protecció dels diferents circuits elèctrics, així com els elements de 
comandament i control visual, es disposaran en armaris ubicats, tal i com s’indica en la 
documentació gràfica, en llocs no accessibles al públic. 
 
Els subquadres o quadres secundaris seran de construcció similar al quadre general de 
distribució. En els subquadres on es trobi l’aparamenta necessària pel sistema de 
regulació, es disposarà de les plaques necessàries per aïllar la instal·lació de potència i 
de 24V, elèctrica i electromagnèticament. En tots els subquadres es preveu espai per 
allotjar el sistema de regulació i control, i un espai de reserva del 30% per futures 
ampliacions. 
 
Complint la ITC-BT-28, tot receptor de més de 16A de consum s’haurà d’alimentar 
directament des del quadre general o subquadre. Tota maniobra estarà degudament 
protegida amb interruptor magnetotèrmic de valor màxim 10A. 
 
El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat màxima 
admissible pels conductors, i la caiguda de tensió admissible que s'han esmentat a 
l'apartat anterior. Pel seu càlcul es té en compte els coeficients de majoració 1'8 i 1'25 
segons siguin làmpades i lluminàries de descàrrega o electromotors, respectivament. 
 
Maniobres 

En els subquadres s'ubicaran els mòduls de regulació i control, i tota l'aparamenta 
necessària per la gestió dels diferents circuits. 

� Instal·lació d'Enllumenat. Segons es reflexa en l’esquema elèctric corresponent, 
les enceses s’efectuaran mitjançant detectors de moviment amb temporització o 
bé des de la mateixa dependència, quan aquesta disposi d’interruptor propi. Les 
enceses i apagades generals podran realitzar-se també des del sistema de gestió. 

� Instal·lació de climatització. Tots els circuits de bombes de recirculació, 
climatitzadors o ventiladors tindran l'opció d'un funcionament automàtic a través 
del sistema de control centralitzat, o un funcionament manual o posició zero. Tots 
els contactors dels circuits que vagin connectats al sistema de control centralitzat 
disposaran d'un contacte auxiliar que informarà de l'estat del mateix. 

 
7.4.4.6. Canalització 

Des del Quadre General de distribució partirà un canals de dimensions especificades en 
la documentació gràfica amb tapa desmuntable que derivaran  fins els subquadres i 
d’aquests a les darreres agrupacions de receptors. Les mesures per cada un dels tram de 
safata es troba en l’estat d’amidaments. En tota la distribució realitzada amb safata es 
complirà la norma UNE 20.460-5-52. 
 
A la instal·lació encastada i la que discorre pel fals sostre s’utilitzarà tub corrugat fexible 
lliure d’halogens i no propagador de flama amb grau de protecció mecànica IK07. A les 
zones d’instal·lació vista s'utilitzarà tub rígid de plàstic lliure d’halogens i grau de protecció 
mecànica IK09 o be d’acer galvanitzat IK10. Els diàmetres dels tubs des de canal 
protectora fins als últims receptors seran de 16 mm com a mínim. 
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El subministrament elèctric als llocs de treball es realitzarà amb tubs lliure d’halogens i no 
propagador de flama de diàmetre 25mm com a mínim. i grau de protecció IK 07 encastats 
al terra i caixes portamecanismes. Els conductors que van des del Quadre General de 
Distribució fins als possibles subquadres seran de coure, unifilars i amb aïllament 1kV 
tipus RZ1. 
 
La distribució des del quadre fins els últims receptors es realitzarà en cable de coure 
mànega amb aïllament 1kV per a seccions fins a 6 mm2 i en cable de coure unifilar amb 
aïllament 1kV per a seccions superiors, sempre que la secció estigui justificada per 
intensitat i no per caiguda de tensió. 
 
Les derivacions i empalmaments i connexions dels circuits elèctrics s’efectuaran dins de 
caixes aïllants amb el mateix grau de protecció que les canalitzacions. La distància entre 
suports de safata no serà superior a un metre, i es col·locarà un suport a cada un dels 
seus extrems. Les distàncies entre brides o abraçadores serà com a màxim de 0,8 metres 
per a tubs rígids i de 0,6 metres per a tubs flexibles. En el dimensionament de tot tram de 
la safata es considera un 30% d’espai de reserva en previsió de futures ampliacions. No 
podran distribuir-se per la mateixa canalització circuits amb tensions diferents, a no ser 
que es disposi d’un separador adequat. 
 
Els diferents circuits que parteixen dels subquadres aniran correctament identificats amb 
etiquetes als cables. Els diferents conductors s’identificaran de la següent manera: 

� Color groc-verd: conductor de protecció 
� Color blau: conductor neutre 
� Color negre, marró i gris: conductor de fase 

 
Les canalitzacions elèctriques han de separar-se com a mínim 3 cm d’altres que no siguin 
elèctriques. Aquesta distància ha d’augmentar-se quan aquestes canalitzacions no 
elèctriques siguin d’aigua calenta, calefacció, etc. perquè els conductors no puguin arribar 
a temperatures perilloses. Tampoc s’instal·laran conduccions elèctriques sota 
conduccions susceptibles de produir condensacions. 
 
7.4.4.7. Sistemes de protecció 

L’esquema de distribució elèctrica així com la ubicació de les proteccions pertinents, 
respon al criteri de què en cas de produir-se alguna errada en la instal·lació o en els 
receptors connectats a la mateixa, aquesta quedi temporalment inutilitzada només la 
zona que estigui afectada per l’avaria, mantenint-se la resta de la instal·lació en perfecte 
funcionament. 
 
S’adoptaran els següents sistemes de protecció per la seguretat de les persones, dels 
aparells i instal·lacions. 

� Protecció contra sobreintensitats per talla circuits o defectes de fase :  
o Es realitzarà mitjançant la instal·lació d’interruptors magnetotèrmics o 

fusibles calibrats, a l’origen dels circuits i a les derivacions d’aquests quan 
sigui convenient. El calibre d’aquestes proteccions serà l’adequat per tal de 
protegir de manera eficient als usuaris, aparells, i instal·lacions. El 
dimensionat dels conductors es farà tenint en compte les intensitats 
màximes admissibles, les quals es troben en les taules corresponents del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i de les caigudes màximes de 
tensió admissibles. 
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� Protecció contra contactes indirectes: 
o Es realitzarà mitjançant la posta a terra de les masses, emprant 

interruptors diferencials. La sensibilitat d’aquests interruptors serà de 30 
mA en els circuits accessibles a les persones Com elèctrode de terra 
s’instal·laràn piques de 2 m de longitud i anelles de coure nu lligades a 
l’estructura d’acer de pilars i lloses. 

� Protecció contra sobretensions: 
o S’instal·larà una protecció permanent i transitòria de categoria I, aquest 

equip s’instal·larà en el quadre general i subquadres, actuarà juntament 
amb el Interruptor general. 

 
7.4.4.8. Xarxa de terra 

La posada a terra té per objecte, principalment, limitar la tensió que amb respecte a terra 
puguin presentar en un moment donat  les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de 
les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el material emprat. 
 
Es disposarà d’una única xarxa de terra existent a la que es connectaran tots els aparells, 
endolls i parts accessibles de la instal·lació. Es connectaran a terra tots els armaris dels 
quadres elèctrics metàl·lics. Tots els armaris dels quadres elèctrics hauran de disposar 
d’un barra col·lectora de terra. 
 
Cada un dels trams de la safata metàl·lica es connectarà a terra de manera que aquesta 
mai pugui arribar a ser conductora en cas de produir-se algun defecte. Aquestes 
connexions al conductor de posta a terra es faran a través de punts de connexió, 
mitjançant grapes. 
 
Els circuits de terra no s’interrompran amb seccionadors, fusibles o interruptors. Només 
es disposarà d'un dispositiu de tall que permetrà mesurar la resistència de la pressa de 
terra. 
 
Els conductors de protecció que derivaran del punt de posada a terra seran amb secció 
igual a la fase fins seccions de fase de 16 mm2, i la meitat per conductors de fase de 
secció superior segons es disposa en el punt 3.4 de la ITC-BT-18. La coberta per els 
conductors de protecció serà de color groc-verd per a la seva identificació. La xarxa de 
posada a terra es realitzarà segons les instruccions ITC-BT-18 i ITC-BT-24. 
 
7.4.4.9. Mecanismes 

Els mecanismes respondran als següents conceptes: 

� Interruptors ............ In=10A, Un=250 V, unipolars 
� Commutadors .........In=10A, Un=250 V, unipolars 
� Preses de corrent monofàsiques In=16A, Un=250 V, 2P+T 

 
El endolls s’instal·laran sempre collats amb cargols. Les preses de corrent seran de 16 A 
amb presa de terra incorporada en muntatge superficial i/o encastat. Per a llocs de treball 
i generals seran del tipus Schuko i les de corrent interromput seran de color vermell. Els 
endolls per a neteja disposaran de tapa de protecció. 
 
En les zones d’instal·lacions els mecanismes es situaran a una altura mínima de 1’5 
metres sobre el terra, fora del volum perillós i disposaran d’un IP54. Els interruptors, 
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commutadors i altres mecanismes, tindran una capacitat mínima de 10A a 250V, del tipus 
superfície i/o encastat. 
 
Per una millor protecció i localització d'avaries, cada interruptor o presa de corrent 
disposarà d'un tallacircuit adequat, encara que la derivació disposi de protecció pròpia. 
Caldrà consultar a la DF durant l’execució del projecte l’alçada d’instal·lació dels 
mecanismes i mentre no es digui el contrari en els despatxos els interruptors es 
col·locaran a 1,2 metres d’altura mínima i 0,40m en el cas dels endolls. 
 
7.4.5. Càlcul elèctric 

7.4.5.1. Bases de càlcul 

Es calcularan segons la normativa respecte caigudes de tensió admissibles i intensitats 
màximes admissibles. Les expressions emprades seran: 
 

• Sistema monofàsic: 
 

E =  
2 L I

S  ρ ϕcos  

 

• Sistema trifàsic: 
 

I =  
P

3 V cosϕ
 

E =  
3  L I

S  ρ ϕcos  

on: 
 
 P:  potència 
 L: longitud del circuit 
 I:  intensitat 
 V:  tensió  
 Cos ξ:  factor de potència 
 r:  conductivitat del coure 
 S:  secció conductor 
 
7.4.5.2. Càlculs de la instal·lació 

Els càlculs de la instal·lació elèctrics s’adjunten en l’annex d’instal·lacions de càlculs 
elèctrics. 
 
7.4.6. Proves 

Abans de la posada en marxa de la instal·lació es faran les següents proves: 

� Mesura d'aïllament i rigidesa dielèctrica 
� Mesura de la resistència de terra (des de cada receptor connectat a aquesta) 
� Mesures de fugues per cadascú dels diferencials de la instal·lació 

 
S’adjunta protocol de proves en l’apartat d’especificacions tècniques. 
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MC 7.5. Instal·lacions solar fotovoltaica 

 
7.5.1. Objecte 

En el present capítol es defineix la instal·lació solar fotovoltaica, producció d’energia 
renovable, a instal·lar a la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta. Es preveu que la 
producció d’energia sigui per autoconsum amb connexió en paral·lel a xarxa pública. 
 
7.5.2. Prescripcions Reglamentàries 

Caldrà tenir en compte, a part de la legislació relativa a les instal·lacions de Baixa tensió, 
la legislació relativa a l’energia fotovoltaica: 

� RD 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització 
d'instal·lacions d'energia elèctrica 

� Decret 352/2001 sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica. 

� RD 1110/2007 , de 24 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de 
mesura del sistema elèctric 

� Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments 
administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions 
fotovoltaiques a Catalunya 

� RD 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa 
d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència, rectificat pel 
RDL 15/2018 

� Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric 
� RD 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia 

elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus 
� RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, 

tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica 
amb autoconsum i de producció amb autoconsum, rectificat pel RDL 15/2018 

� RDL 15/2018, de 5 d’octubre, sobre mesures urgents per a la transició energètica i 
la protecció al consumidor (resta pendent d’aprovar el reglament desenvolupador). 

� Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, pel que es regulen les condicions 
administratives , tècniques i econòmiques de l’autoconsum de l’energia 

 
7.5.3. Descripció de la instal·lació fotovoltaica 

La instal·lació consta de mòduls fotovoltaics, inversor híbrid, bateries i sistema de 
supervisió d’injecció zero. Els mòduls s’instal·laran sobre l’estructura de la nova escala 
d’evacuació, en sostre i façana cara sud. 
 
7.5.4. Element de la instal·lació 

7.5.4.1. Panells fotovoltaics 

Es preveu la instal·lació de 18 mòduls fotovoltaics, instal·lat en 2 sèries de 9 unitats, amb 
les següents característiques: 

� Mòdul policristal·lí de 320Wp 
� Punt de treballa màxima potència 37V/8’6A (a 1000W/m2, 25ºC). 
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� Eficiència 16’42 (a 1000W/m2, 25ºC). 
� Dimensions 1996x991x40mm. 
� Pes 22kg 

 
Així doncs la potència instal·lada dels panells fotovoltaics serà de 5’76 kWp. 
 
7.5.4.2. Inversors de xarxa 

Els mòduls alimentaran un inversor trifàsic híbrid amb capacitat de càrrega de bateries 
d’alt voltatge amb les següents característiques: 
 
Entrada CC 

� 1 seguidor MPP amb rang de tensió 250-800V 
� Potència nominal 6’5kW 
� Corrent màxima 16A 
� Tensió 150V min – 1000Vmax, nominal 595V 

Bateries 
� Tecnologia Liti 
� Rang de tensió 120V-460V 
� Màxima corrent de càrrega 16A 
� Supervisió i comunicació Modbus RS485 

Sortida 
� Potència nominal 4kW 
� Distorsió harmònica <3% 
� Sincronització 400V/230V 50Hz trifàsica amb detecció de zero 

Generals 
� Pes 20kg 
� Dimensions 645x431x204mm 
� Grau de protecció IP65 
� Rendiment mig 95’7% 

 

7.5.4.3. Bateries 

Amb el nou decret d’autoconsum no es considera rentable la inversió en acumulació amb 
bateries. 

 

7.5.5. Càlcul de la instal·lació 

 
Els mòduls s’integraran a l’edificació, façana i coberta, disposats en 2 posicions, posició 1 
horitzontalment (0º) i posició 2 verticalment (90º). L’orientació de la instal·lació (azimut) és 
de 49º Est. 

 

POBLACIÓ: SANT JOAN DE VILATORTA 
COORDENADES: 41°55'39" N, 2°18'44" E 

INCLINACIÓ AZIMUT GRUP PERIODE Ed(kWh) Em(kWh) Gd(kWh/m2) Gm(kWh/m2) 
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POBLACIÓ: SANT JOAN DE VILATORTA 
COORDENADES: 41°55'39" N, 2°18'44" E 

INCLINACIÓ AZIMUT GRUP PERIODE Ed(kWh) Em(kWh) Gd(kWh/m2) Gm(kWh/m2) 
0º 49º O 1.92kWp GENER 3,03 93,90 2,10 65,10 
0º 49º O 1.92kWp FEBRER 4,47 125,00 3,03 84,80 
0º 49º O 1.92kWp MARÇ 6,55 203,00 4,53 140,00 
0º 49º O 1.92kWp ABRIL 7,27 218,00 5,13 154,00 
0º 49º O 1.92kWp MAIG 8,70 270,00 6,25 194,00 
0º 49º O 1.92kWp JUNY 9,63 289,00 7,08 212,00 
0º 49º O 1.92kWp JULIOL 9,58 297,00 7,12 221,00 
0º 49º O 1.92kWp AGOST 8,37 259,00 6,21 192,00 
0º 49º O 1.92kWp SETEMBRE 6,58 197,00 4,77 143,00 
0º 49º O 1.92kWp OCTUBRE 4,87 151,00 3,45 107,00 
0º 49º O 1.92kWp NOVEMBRE 3,24 97,10 2,26 67,90 
0º 49º O 1.92kWp DESEMBRE 2,55 79,20 1,81 56,00 
0º 49º O 1.92kWp ANUAL 6,25 190,00 4,49 136,00 
0º 49º O 1.92kWp TOTAL ANUAL   2.280,00   1.632,00 

90º 49º O 3.84kWp GENER 8,30 257,00 2,84 88,10 
90º 49º O 3.84kWp FEBRER 9,61 269,00 3,31 92,80 
90º 49º O 3.84kWp MARÇ 10,70 333,00 3,79 117,00 
90º 49º O 3.84kWp ABRIL 9,38 281,00 3,34 100,00 
90º 49º O 3.84kWp MAIG 9,42 292,00 3,38 105,00 
90º 49º O 3.84kWp JUNY 9,48 284,00 3,48 104,00 
90º 49º O 3.84kWp JULIOL 9,80 304,00 3,63 113,00 
90º 49º O 3.84kWp AGOST 10,10 313,00 3,75 116,00 
90º 49º O 3.84kWp SETEMBRE 9,85 295,00 3,62 109,00 
90º 49º O 3.84kWp OCTUBRE 9,21 285,00 3,33 103,00 
90º 49º O 3.84kWp NOVEMBRE 8,13 244,00 2,85 85,40 
90º 49º O 3.84kWp DESEMBRE 7,64 237,00 2,65 82,10 
90º 49º O 3.84kWp ANUAL 9,30 283,00 3,33 101,00 
90º 49º O 3.84kWp TOTAL ANUAL   3.396,00   1.212,00 

      TOTAL    5.676,00     
Ed: Mitja diaria de l'energia elèctrica produida  (kWh) 
Em: Mitja mensual d'energia elèctrica produida  (kWh) 
Gd: Mitja diaria de la radiació acumulada sobre els mòduls  (kWh/m2) 
Gm: Mitja mensual de la radiació acumulada sobre els moduls (kWh/m2) 

 
L’estimació de la producció anual d’energia elèctrica obtinguda serà de 5.676kW. Es 
preveu un aprofitament del 100% de l’energia obtinguda mitjançant la injecció a la xarxa 
dels excedents en els moments de baix o nul consum, compensant mensualment amb el 
consum realitzat els excedents, tot segons conveni a realitzar amb la companyia 
comercialitzadora. 
 
7.5.6. Instal·lació 

Els mòduls fotovoltaics s’instal·laran utilitzat perfils d’alumini, cargols d’acer inoxidable i 
accessoris adequats, garantint la resistència als esforços de neu i vent. Tota l’estructura 
es connectarà a la xarxa de terres. Els mòduls disposaran de marcatge CE i complir la 
norma EN 61730 i EN 50380, disposaran de díode de derivació i grau de protecció IP65. 
El cablejat entre mòduls, inversor i bateries tindrà seccions adequades per tal de garantir 
caigudes de tensió inferiors a 1’5%, complirà amb UNE 21123, adequat per a intempèrie, 
amb tensió d’aïllament en contínua >1’2kV lliure d’halògens i no propagador de flama. 
En planta soterrani s’instal·larà l’inversor i les bateries, en local ventilat. La sortida de 
l’inversor es connectarà al quadre elèctric mitjançant protecció i cable de secció 
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adequada. L’inversor disposarà de port de comunicacions per a la monitorització de 
paràmetres. 
 
L’inversor disposarà de marcatge CE i complirà les normes EN 62093, EN 61683 i 
disposarà de proteccions per a evitar treballar en illa, curtcircuit en els circuits de bateries 
i sortida, contra sobretensions. Disposarà de circuit de seguiment de màxima potència del 
mòduls fotovoltaics. 
 
7.5.7. Integració arquitectònica 

La instal·lació dels panells fotovoltaics es realitzarà en la coberta tipus plana de la nova 
escala d’evacuació i en la façana sud de la mateixa, els panells s’instal·laran 
horitzontalment centrats a eix de la façana sud de l’escala, d’aquesta manera es 
minimitzarà l’impacte visual. 
 

MC 7.6. Instal·lacions d’enllumenat 

7.6.1. Descripció general  

L’edifici ha de disposar d’una il·luminació adequada per a realitzar les funcions pròpies 
d’una biblioteca, com són la lectura i la realització d’activitats complementàries, totes 
assimilables a les activitats de pública concurrència. 
 
Pel que fa a la il·luminació artificial  l’objectiu és aconseguir en els diferents espais una 
intensitat lumínica adequada repartida amb una uniformitat superior al 50% a tot l’espai. 
 
Per altra banda, es projecta una instal·lació d’enllumenat d’emergència per tal de donar 
un nivell lumínic mínim en cas d’emergència. 
 
S’utilitzaran preferentment lluminàries de baix consum amb tecnologia LED, el rendiment 
serà igual o superior a 90lm/W 
 
7.6.2. Normativa d’aplicació 

La normativa de referència és la següent: 

� Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, i les Instruccions Tècniques Complementàries. 

� Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el codi tècnic de la 
edificació (CTE DB SU4,  CTE DB  SU8, CTE DB HE3, CTE DB HE5) i la 
normativa a que fa referència el mateix document. 

� Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, disposicions mínimes de seguretat i salut 
a les obres e construcció. 

� Norma DIN 5035 per enllumenat interior. 
� Normes CENELEC, VDE e IEC. 
� N.T.I.:IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica Subministradora 
� Recomanacions Comissió Internacional d’Enllumenat (CIE). 
� Norma UNE 12464.1 “Norma Europea sobre Il·luminació per a interiors. 
� Les disposicions de la Generalitat de Catalunya. 
� Normes i recomanacions de la companyia subministradora. 
� Requeriments de la Propietat. 

I totes aquelles que afecten a les instal·lacions a realitzar al moment de la seva execució. 
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7.6.3. Descripció de la instal·lació 

Per a l’enllumenat de les dependències i espais interiors es proposa la utilització de 
lluminàries tipus LED per a afavorir l’estalvi energètic. En els espais de lectura es 
proposen línies continues penjades de sostre amb llum directa, i puntualment indirecta, 
per d’il·luminar la totalitat de l’espai, de grans dimensions. En les zones de sostres mes 
baixos, tal i com despatxos i banys, es proposa la utilització de llums tipus downlight, 
sempre que sigui possible encastats.  
 
A les zones generals la instal·lació d’enllumenat s’ha dividit en tres circuits independents, 
un per encesa, de manera que la fallada en un d’ells no afecti a més d’un terç de les 
lluminàries. En la documentació gràfica es pot identificar les lluminàries d’una mateixa 
línia que pertanyen a la mateixa encesa. 
 
En les zones de pas i estada temporal, tal i com vestíbuls, passos, escales i lavabos, 
s’instal·laran detectors de presència per tal d’activar i temporitzar la duració de l’encesa.  
 
Per altra part està prevista la instal·lació de detectors de nivell lumínic per tal 
d’automatitzar les enceses mitjançant el sistema de gestió tècnica de l’edifici. 
 
7.6.4. Nivells lumínics 

L’estudi de la il·luminació tindrà per objecte aconseguir en els diferents espais una 
intensitat lumínica repartida amb una uniformitat superior al 40% en el pla de treball o 
terra segons sigui l’ús de l’espai. Els valors lumínics adoptats seguint les recomanacions 
de la CIE i la norma DIN 5035 i la UNE 12464.1 
 
Els valors lumínics a adoptar són els recomanats per la CIE i la UNE 12464.1, i són els 
següents : 
 

ESPAI Em(lux) UGR
Espais de circulació 100 22 80
Sales de lectura 500 19 80
Oficines 500 19 80

R8

 
 
Els valors de les intensitats lumíniques mitjanes en lux calculades al pla de treball per les 
diferents dependències s’analitzen a l’apartat de càlculs lumínics, en l’ANNEX 8  de 
càlculs instal·lacions, on s’hi inclouen els càlculs lumínics.  
 
7.6.5. Característiques lluminàries 

Les lluminàries a instal·lar hauran de complir: 

� Temperatura de color, a especificar per la DF, inicialment 3.000ºK en espais 
interiors i 4.000ºK en espais exteriors i magatzems 

� Índex de rendiment cromàtic Ra>80 
� Làmpada tecnologia LED 
� Fonts d’alimentació, reactàncies amb factor de potència compensat 

 
7.6.6. Eficiència energètica de la instal·lació 
 
El valor de l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI en cada zona no superarà els 
valors límit consignats en la taula 2.1 de la secció HE3 del Codi Tècnic de l'Edificació. El 
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valors de l’eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100 lux, es 
calcularà mitjançant la següent fórmula: 
 

 
 
Essent: 

� P La potencia total instal·lada en làmpades mes els equips auxiliars (W). 
� S La superfície il·luminada (m2) 
� Em La luminància mitja horitzontal mantenia (lux) 

 
Valors de l’eficiència calculats són adequats per a cada estància. S’adjunten a l’ANNEX 8 
d’instal·lacions de càlculs d’enllumenat. 
 
7.6.7. Sistema de control d’il·luminació 

El control sobre les enceses serà: 

� Les enceses de les zones comuns, sales de lectura, consulta, etc, es faran des 
del quadre de comandament elèctric integrades al sistema de gestió tècnica. Les 
enceses de la sala polivalent es faran des del  quadre d’enceses situat al 
magatzem de la sala polivalent 

� Les enceses del enllumenat exterior es realitzaran amb interruptor programador 
horari astronòmic integrades al sistema de gestió tècnica 

� Les enceses de la resta de dependències, (despatxos, magatzems, etc..) es 
realitzarà per interruptors situats en la mateixa dependència 

� Les enceses de les zones de pas, lavabos, etc es realitzaran amb detectors de 
presència temporitzats 
 

El sistema disposarà de control del nivell de llum per tal d’aprofitar l’entrada de llum 
exterior integrat al sistema de gestió. 
 
7.6.8. Equips 

Els equips utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitades les 
pèrdues dels seus equips auxiliars, pel que la potència del conjunt llum més equip auxiliar 
no superarà els valors indicats en les taules 3.1 i 3.2 de la secció HE3 del Codi Tècnic de 
l’edificació. 
 
7.6.9. Pla de manteniment i conservació 

Existirà un pla de manteniment de les instal·lacions d’il·luminació que contemplarà, entre 
altres accions, les operacions de revisió de llums amb la freqüència de reemplaçament, la 
neteja de les lluminàries amb la metodologia prevista i la neteja de la zona il·luminada, 
incloent en ambdues la periodicitat necessària. 
 
7.6.10. Receptors d’il·luminació 

Es compliran les condicions particulars i les condicions d’instal·lació dels receptors 
d’il·luminació segons la ITC-BT-44 i la normativa UNE 12464.1. Els aparells d’il·luminació 
compliran els requisits establerts en la normativa UNE-EN 60598. Els portalàmpades 
seran del tipus, forma i dimensions especificats en la normativa UNE-EN 60.061-2 . Els 
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receptors d’il·luminació se situaran a una altura mínima de 2,5 metres sempre que sigui 
possible. 
 
7.6.11. Enllumenat especial 

Segons es disposa a la Instrucció ITC-28, al tractar-se d’un local de pública concurrència, 
haurà de disposar d’enllumenat d’emergència. Aquest enllumenat té per objecte garantir, 
en cas de fallar l’enllumenat general, la il·luminació als locals i accessos fins a les 
sortides, per una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que es senyalin. 
L’alimentació serà automàtica amb tall breu. 
 
Es disposaran d’aparells autònoms d’emergència previstos per entrar en funcionament 
automàticament al produir-se un tall dels enllumenats generals o bé quan la tensió 
d’aquests baixi un 70% del seu valor nominal.  
 
Aquest aparells tindran una capacitat suficient per subministrar una potencia de 10W 
durant una hora amb  rendiment lumínic no inferior a 80 Lm/W. 
 
Tota lluminària d’emergència i senyalització disposarà del grau de protecció i classe 
d’aïllament d’acord al seu lloc d’ubicació, segons el REBT. 
 
La instal·lació complirà les següents condicions de servei, durant 1 hora com a mínim, a 
partir de l’instant en que tingui lloc la fallada: 
 
Proporcionarà una luminància de 1 lux, com a mínim, en el nivell del terra en els 
recorreguts d’evacuació, mesurat en l’eix dels passadissos i escales, i en tot punt quan 
aquests recorreguts vagin per espais diferents als anomenats. 
 
La luminància serà com a mínim de 5 lux en els punt en els que estiguin situats els equips  
de les instal·lacions de protecció  contra incendis que exigeixen utilització manual i en els 
quadres de distribució de l’enllumenat. 
 
La uniformitat de la il·luminació serà proporcionada en los diferents punts de cada zona 
tal que el quocient entre la il·luminació màxima i la mínima sigui menor que 40. 
  
Es disposarà d’un enllumenat antipànic o ambient que proporcionarà una luminància 
horitzontal mínima de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des de el terra fins a una alçada de 
2m. 
 
El número de lluminàries d’emergència màxim a la mateixa línia no serà superior a 12, i la 
protecció per les mateixes no serà superior a 6A. 
 

MC 7.7. Instal·lacions tèrmiques, geotèrmia, climatització i ventilació 

7.7.1. Objecte de la instal·lació 

Les instal·lacions tèrmiques previstes en el present projecte tenen per objecte garantir el 
condicionament tèrmic dels espais de la biblioteca, així com la qualitat de l’aire interior. El 
disseny de la instal·lació s’ha fet pensant en assolir una màxima eficiència energètica 
mantenint el confort als usuaris. 
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7.7.2. Normativa d’aplicació 

Per a l’execució del present projecte s’ha tingut en compte el contingut dels reglaments i 
normes següents: 

� Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol, per el que s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries i les modificacions posteriors. 

� Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 
Edificació i els seus Documents Bàsics. 

� Reial Decret 1618/1980 de 4 de juliol, per el que s’aprova el reglament 
d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària amb la finalitat 
de racionalitzar el seu consum energètic. 

� Reial Decret 1244/1979 de 4 d’abril, per el que s’aprova el Reglament de 
Recipients a pressió i les seves posteriors modificacions. 

� Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol, per el que s’estableixen els criteris higiènic - 
sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis i les seves posteriors 
modificacions.   

� Reial Decret 842/2002 del 2 de Agost per el que s’aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

� Reial Decret 379/2001 de 6 d’abril, per el que s’aprova el Reglament 
d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions tècniques 
complementàries i les posteriors modificacions. 

� Norma UNE-100-020-89. Climatització. Sala de màquines.  
� Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 

i d’ecoeficiència en els edificis.         
� Llei 82/1980 del 30 de desembre, sobre la Conservació de l’Energia. 
� Ordenances Municipals 
� Norma UNE-100-100. Canalitzacions. 

 
7.7.3. Descripció de la instal·lació 

L’equipament de la biblioteca està format per espais amb diferents característiques i 
usuaris, i que poden funcionar de manera independent, essent especial el cas de la sala 
polivalent. Aquests espais són: 

� Zona de fons general-adults 
� Zona infantil. 
� Sala polivalent. 
� Espai de treball intern 

 
Les instal·lacions no han estat alienes a aquestes diferencies d’espais i d’ús. Amb 
aquests condicionants es busca el seu màxim rendiment sense que calgui renunciar al 
màxim confort per als seus usuaris. 
 
Amb aquestes premisses s’ha projectat una producció de calor i fred utilitzant com a 
l’equip de producció una bomba de calor aigua-aigua, la dissipació d’energia es realitza 
mitjançant pous de geotèrmia, on el sistema, prioritzarà la dissipació de calor en mode de 
recuperació per la producció de ACS, tot i no ser prescriptiu per aquest projecte, sí que 
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serà un suport per a l’activitat de centre d’atenció primària que es desenvolupa a la planta 
baixa.  
 
El centre primari disposa d’un sistema de calefacció mitjançant caldera de gas natural i 
radiadors. Durant l’execució caldrà enderrocar la sala de calderes per a construir una 
nova escala d’evacuació, aquesta caldera es reubicarà en una sala que s’adequarà per a 
reubicar la caldera. Aprofitant la actuació es preveurà una connexió al sistema de 
distribució de la biblioteca tal que permeti utilitzar la caldera en cas d’avaria de la bomba 
de calor. 
 
El sistema emprat per a la distribució de l’energia a les diferents estances de l’edifici serà 
la distribució del fluid caloportador (aigua) mitjançant un sistema a 2 tubs. S’enviarà 
aquest fluid caloportador a: 

� Les bateries de fred/calor dels diferents fan-coils i cap a la bateria del recuperador 
de calor encarregat de la renovació de l’aire primari. Per tant tota la instal·lació 
treballarà en mode fred o calor segons època de l’any i necessitat 

� Els col·lectors de terra radiant/refrescant del conjunt de biblioteca. El sistema és 
capaç de regular-se mitjançant la demanda tèrmica i els usos de les zones 

 
El mencionat recuperador, incorporarà diferents elements de control que permetran 
controlar la temperatura d’impulsió de l’aire de ventilació, així com la humitat per tal de 
evitar condensacions quan el terra radiant treballi en mode estiu amb aigua freda. 
 
En els banys es realitza una extracció mitjançant ventilador extractors, mantenint-los 
sempre en depressió. 
 
7.7.4. Consideracions preliminars 

Els càlculs de climatització s’han realitzat tenint en compte la globalitat del projecte. En el 
dimensionat de l’equip de producció d’energia es consideren els consums a fase final i les 
corresponents simultaneïtat d’ús de les diferents zones. El disseny de les instal·lacions 
s’ha realitzat tenint en compte diferents factors: 

� Aïllaments i orientacions 
� Criteris de confort de projecte 
� Usos de les dependències a tractar 
� Instal·lacions que proporcionin una mínima despesa d’energia  

 
Els resultats es troben a l’ANNEX 8 d’instal·lacions de càlculs i documentació gràfica. 
 

7.7.5. Bases de càlcul 

7.7.5.1. Dades climatològiques 

Les dades climatològiques són les corresponents a la població de Sant Julià de Vilatorta. 
Els valors mitjos i extrems de les temperatures s'han tret de publicacions especialitzades i 
els valors de disseny s'han pres del Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en Edificis 
(RITE). Les principals variables tingudes en compte del dimensionat de l’equip de 
climatització i producció de calor són: 

� Temperatura ambient 
� Velocitat i direcció del vent 
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� Radiació solar incident sobre les superfícies horitzontals 
� Humitat relativa 

 
Aquestes variable permeten deduir la resta de variables que pròpiament constitueixen les 
bases de càlcul: 

� Temperatures mitges mensuals diürnes i nocturnes 
� Temperatures màximes i mínimes anuals 
� Graus hora de la calefacció 
� Radiació solar mitja diària i mensual sobre les superfícies inclinades 

 
Paràmetres per al càlcul de consums energètics 
 

Temperatura i HR HIVERN ESTIU 

Condicions exteriors de projecte -1.8ºC i 90% HR 25.6ºC Ts i 22.5ºCTh 

Condicions interiors 21ºC i 50-60% HR 24ºC i 50-60% HR 
 
Nivells sonors màxims permesos  
 

Nivells sonors màxims permesos (DB-HR) 

OFICINES 30 LeqA,T(dBA) 
ESPAIS DE LECTURA 35 LeqA,T(dBA) 
ESPAIS COMUNS 40 LeqA,T(dBA) 

 
7.7.5.2. Mètode de càlcul de les càrregues 

Les càrregues tèrmiques es calculen mitjançant  suport informàtic el qual té en compte les 
condicions anteriorment descrites amb una majoració del 5%.  
 
7.7.5.3. Càlcul de les canonades i conductes 

La canonada del fluid caloportador (aigua), es calcula a partir del cabal el qual depèn de 
la potència de l’equip receptor i el ∆T d’aquest. Les pèrdues de càrrega de cada tram 
estarà acotat entre 30 i 40 mmca i la velocitat es fixa a 1.5 m/s ja que amb aquesta 
velocitat s’eviten problemes de soroll. 
El recorregut de la canonada està especificat  en la documentació gràfica de clima, i el 
seu dimensionat s’especifica en l’esquema de principi de la documentació gràfica. 
 
El càlcul dels conductes d’impulsió d’aire depèn de la velocitat de l’aire tractat (no 
superior a 9 m/s) i del cabal a aportar del climatitzador, Igualment  que en els conductes 
de retorn. 
 
7.7.5.4. Càlcul consums energètics de la climatització dels diferents espais 

A partir dels criteris de confort establerts i de les condicions exteriors pels diferents mesos 
de l’any, s’ha calculat els consums en concepte de calefacció i refrigeració. Per un altre 
costat, les condicions externes i la màxima ocupació han servit per dimensionar les 
càrregues de cadascuna de les dependències i de l’equip generador de fred i calor. Les 
pèrdues de calor sensible per transmissió a través de les superfícies, s’han calculat per 
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cadascun de les sales de les quals es descompon l’edifici. Aquest càlcul s’ha fet 
considerant un règim estacionari de flux de calor emprant l’equació: 
 

 
 
amb

Q = Calor perduda per transmissió a través de les superfícies 
Ks= Coeficient global de transmissió tèrmica 
S = Superfície considerada 
Tinterior= Temperatura interior de confort 
Texterior= Temperatura exterior mínima de càlcul 

 
L’aplicació d’aquesta equació s’ha tractat informàticament utilitzant temperatures de 
disseny per al dimensionament de les pèrdues màximes zonals i també utilitzant 
temperatures horàries mitjanes mensuals, per a obtenir les necessitats mensuals i anuals. 
Els resultats obtinguts proporcionen les següents demandes màximes per a les diferents 
zones. 
 
Els càlculs estan especificats a l’ANNEX 8 de càlculs de climatització. En la següent taula 
es mostra el resum de les càrregues obtingudes. 
 

Conjunt: Accés 17,8 48 10 122 19 141 167 1.624
Conjunt: Administració 24,5 123 1.381 369 1.597 1.966 428 2.416
Conjunt: Biblioteca P2 143,3 1.080 4.248 3.247 4.916 8.163 3.769 10.282
Conjunt: Sala polivalent 48,8 2.160 5.069 6.494 8.526 15.020 7.538 10.816
Conjunt: Biblioteca P2 143,3 1080,0 4248,3 3247,3 4916,0 8163,2 3769,0 10282,3
TOTAL 378 4.491 14.957 13.480 19.974 33.454 15.672 35.421

Calefacció 
Potència total 

W

Refrigeració 
Potència Total 

W

Calefacció 
Potència 

Ventilació W

Refrigeració 
Potència 

Sensible W

Refrigeració 
Potència 

Ventilació W

Refrigeració 
Potència Maq 

W
Denominació zona

Superfície 
climatitzada 

m2

Ventilació 
m3/h

 
 

7.7.6. Sistemes de climatització 

7.7.6.1. Sistemes productors d’energia 

El projecte contempla una bomba de calor aigua-aigua a 2 tubs que pot produir calor i 
fred. La potència de la bomba de calor s’ha majorat un 15% sobre condicions normals per 
tal de compensar les desviacions de temperatures nominals i l’increment sobre posada a 
règim. 
 
Els elements de producció es resumeixen a continuació amb les següents 
característiques:  

� Model:   Climaveneta BWR DHW2 0121 
� Potència refrigeració: 35’1kW, EER 3’63 (amb recuperació calor TER 6’33) 
� Potència calefacció: 40’5kW, COP 3’36, SCOP 4’07  
� Dimensions:  845x680x1105mm 
� Pes:   270kg 

 
S’ha previst inicialment un total de 6 pous de 100m de profunditat, equipat amb 2 sondes, 
per a dissipar l’energia. Es preveu durant l’execució del primer pou un test de resposta 
tèrmica del terreny per garantir que durant un període de temps no inferior a 25 anys es 
saturi el terreny amb l’energia que dissipi la bomba de calor. 
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La distribució d’energia es realitzarà amb canonades utilitzant com a fluid caloportador 
aigua. Per a la distribució del fluid caloportador s’utilitzaran bombes recirculadores d’alta 
eficiència equipades amb variador de freqüència. 
 
Cal notar que en planta baixa les instal·lacions del CAP de Sant Julià de Vilatorta 
disposen de radiadors i caldera de gas natural, en aquest espai la actuació que es fa 
consisteix en eliminar la sala de calderes actual, ja que en aquest espai s’hi construirà 
una nova escala d’evacuació. Aprofitant l’actuació la caldera es substituirà per una nova 
caldera mural de condensació, amb potencia adaptada a les necessitats, que donarà 
servei al circuit de radiadors del CAP. La caldera és modulant de 20 a 69kW, amb un 
rendiment de fins al 98’3% a 80ºC/60ºC 
 
S’ha incorporat una connexió hidràulica de la caldera al circuit de la biblioteca, com a 
element de backup en el període d’hivern. 
 
7.7.6.2. Elements terminals 

S’utilitzarà com a equips terminals per a la climatització els següents equips: 
 

� Climatitzador recuperador, per tal d’aportar i recuperar l’aire de ventilació i 
realitzar tasques de des humectació pel terra refrescant. 

o Cabal 4.500m3/h 
o Recuperador entàlpic amb rendiment temperatures superior al 73% 
o Bateria amb potència de 6’5kW (7/12ºC) en fred i 7’1kW (40/45ºC) en calor  
o Motors impulsió i retorn EC 2’4kW 
 

� Fan-coils en els espais de hall de planta baixa i oficina, office i sala polivalent en 
planta 1. En els espais de planta 1 els fan-coils ajudaran a millorar la inèrcia en 
mode refrigeració del terra refrescant davant dels canvis d’ocupació. Les 
característiques d’aquests són les següents: 

o Motor 3 velocitats 
o Bateria amb potència de 2’65kW (7/12ºC) en fred i 2’74kW (40/45ºC) en 

calor 
o Nivell de potència sonora a velocitat mitja 41dB 
 

� Terra radiant/refrescant, en els espais de planta 1 i planta 2. S’ha realitzat 
fragmentació en els circuits de terra radiant per a garantir un òptim funcionament 
en relació amb les ocupacions i orientacions dels espais. 

 
Les característiques dels equips s’indiquen en la documentació gràfica i l’annex 
d’especificació de materials (ANNEX 17). 
 

7.7.7. Instal·lació de difusió i  ventilació 

L’edifici disposa de ventilació central forçada, per mitjà d’un recuperador situat en la 
coberta de l’escala d’evacuació, equipat amb bateria d’aigua i recuperador entàlpic amb 
eficiència de recuperació de temperatures superior al 73%. 
 
Les extraccions dels banys es faran de forma forçada i independent de qualsevol altre 
sistema de ventilació de l’edifici. 
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Els espais de vestíbul de planta baixa, oficina, office i sala polivalent disposen com a 
element de suport del terra radiant i per compensar les variacions ràpides d’ocupació de 
fan-coils de conducte de suport. 
 
La distribució d’aire es realitza amb conductes d’acer galvanitzat, aïllats quan discorren 
per espais no climatitzats (muntants, cel-ras, etc.).Com elements de difusió es disposarà 
de reixes pels retorns i de difusors lineals en la sala polivalent, toveres d’inducció en els 
espais de lectura de planta 1 i 2 i de reixes en oficines i vestíbuls. 
 
La aportació i extracció d’aire de renovació es tracta en la seva totalitat amb el 
recuperador/climatitzador instal·lat en la coberta de l’escala, on es realitza el filtratge i 
tractament tèrmic. En els espais de terra radiant la aportació d’aire és directa des del 
climatitzador/recuperador, en els espais amb fan-coils, l’aire d’aportació és injectat en el 
retorn dels equips. 
 
Per tal d’evitar l’estratificació en els espais de doble alçada s’utilitzen les següents 
estratègies, primer el retorn de les dues plantes es realitza en planta baixa, segon 
s’utilitzen toveres fent incidir la vena d’aire a la paret frontal i sostre per tal d’induir 
corrents d’aire i distribuir uniformement l’aire tractat. 
 
Les característiques dels equips s’indiquen en la documentació gràfica i l’annex 
d’especificació de materials. 
 
En l’annex de càlculs (ANNEX 8) es justifiquen els cabals i potències necessàries per a 
cada espai en funció de l’ocupació, L’activitat a desenvolupar i l’orientació de l’espai. 
 

7.7.8. Mesures adoptades per a l’ús racional de l’energia 

Les característiques de les instal·lacions que repercutiran en l’ús racional de l’energia, 
siguin aquestes previstes específicament amb aquest fi, o per a altres, són: 

� Possibilitat de tall de la climatització d’aquelles zones que no s’utilitzin. 
� Instal·lació de regulacions electròniques en funció de la temperatura proveïdes de 

rellotge programador per dos programes de funcionament amb les possibilitats de 
maniobra i control 

� Funcionament dels equips de producció per demanda de les unitats terminals 
 
Amb això es podrà mantenir l’edifici a les temperatures desitjades als horaris adequats 
amb el que es consumirà solament l’energia necessària en cada moment. 
 

7.7.9. Justificació del REAL DECRETO 1027/2007 RITE 

7.7.9.1. Exigència de benestar i Higiene 

Justificació compliment exigència qualitat del ambient tèrmic (1.4.1) 

La temperatura dels locals climatitzats serà de 21ºC al hivern i de 24 ºC a l’estiu amb una 
humitat de entre 40-60%. Per aconseguir que la humitat estigui compresa entre aquests 
paràmetres s’han instal·lats recuperadors equipat amb bateria d’aigua a l’hivern 
alimentada amb aigua calenta i a l’estiu amb aigua freda, fet que ens permetrà des 
humectar l’aire en cas que ho requereixi el terra refrescant. El sistema de gestió tècnica, 
mitjançant sondes de temperatura i humitat, tant interiors com exteriors governarà l’equip 
per mantenir la humitat en els marges desitjats. Es disposarà de detectors de CO2 per a 
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la detecció de la qualitat de l’aire interior i mantenir el mínim d’aire de ventilació per tal de 
maximitzar l’estalvi energètic. 
 
La difusió s’ha calculat per tal que no existeixin corrents d’aire que pugin molestar als 
usuaris, controlant la velocitat terminal de l’aire en la zona d’ocupació. En els espais de 
doble alçada i per tal d’evitar estratificacions s’han instal·lat els retorns en la part baixa. 
En la documentació gràfica s’indica el tipus de reixes i ubicació 
 
Justificació compliment exigència qualitat del aire interior (1.4.2) 

S’ha previst una renovació d’aire tipus IDA-2 (bona qualitat d’aire), en els espais de 
biblioteca i despatxos. En les zones tècniques i sales no dedicades a ocupació humana 
es preveu una IDA-3. 
 
Justificació compliment exigència higiene (1.4.3) 

La instal·lació compleix amb tota la legislació de filtratge i higiene.  
 
7.7.9.2. Exigència d’eficiència energètica 

Justificació compliment exigència generació fred i calor (1.2.4.1) 

Tant el fred com la calor produïda per la instal·lació s’adaptarà a les necessitats de 
l’edifici. La bomba de calor està parcialitzada amb 4 etapes. El climatitzador/recuperadors 
disposen de sonda de CO2 i motors tipus EC els quals permeten adaptar-se a les 
diferents càrregues que hagin de contrarestar i al nivell de ventilació necessari. L’equip 
disposa de free-cooling per tal d’profitar les condicions exteriors favorables 
 
Justificació compliment exigència eficiència canonades (1.2.4.2) 

Totes les canonades, tant fredes com calentes,  estan aïllades amb espumes 
elastomèriques. Els conductes d’aire també es projecten tots aïllats en el seu pas per 
zones no climatitzades. En la documentació gràfica i en el pressupost s’indica el gruix de 
l’aïllament per tal de complir amb l’actual exigència. 
 
Justificació compliment exigència control (1.2.4.3) 

La instal·lació disposa d’una instal·lació de control del tipus automàtic, ajustant la 
producció de les instal·lacions amb les necessitats reals del edifici. 
 
Justificació compliment exigència comptadors de consum (1.2.4.4) 

La bomba de calor i els climatitzadors de l’edifici disposaran de comptadors elèctrics i 
d’energia generada per tal de verificar el seu rendiment. 
 
Justificació compliment exigència recuperació d’energia (1.2.4.5) 

Es dissenya un sistema de recuperadors de la ventilació per tal de respondre a 
l’exigència de recuperació d’energia. Es disposarà de detectors de CO2 per a la detecció 
de la qualitat de l’aire interior i mantenir el mínim d’aire de ventilació per tal de maximitzar 
l’estalvi energètic. També indicar que el funcionament de la bomba de calor en mode 
refrigeració permet la recuperació de calor per a la producció de l’ACS del CAP. 
 
Justificació compliment exigència energies renovables (1.2.4.6) 

En aquest projecte no és preceptiu la instal·lació d’energies renovables ja que la 
biblioteca no disposa de ACS, malgrat tot i tal com s’indica a l’apartat anterior es recupera 
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el calor de la bomba de calor per a cedir-lo a la producció de ACS de la instal·lació del 
CAP. 
 
Justificació compliment exigència limitació energia conv. (1.2.4.7) 

Els rendiments de la bomba de calor, segons la documentació aportada pel fabricant  té 
les següents característiques: 

� EER (EN14511):   3,63  
� ESEER (EN14825):   4,43 
� SCOP (EN 14511):   3,36 
� SCOP (EN 14825):   4,07 

 
7.7.9.3. Exigència de seguretat 

Justificació compliment exigència seguretat generació fred i calor (3.4.1) 

L’edifici disposa de sala de màquines específica, situada en planta soterrani, on s’ubicarà 
la bomba de calor aigua-aigua i les bombes recirculadores. 
 
En sala independent s’instal·larà la caldera de gas natural de 170kW del CAP. La sala te 
consideració de local de risc baix, amb resistència al foc EI 90 i R90. Disposarà de reixes 
de ventilació inferiors i superiors directes a l’exterior, superfície semi resistent de 1m2 i 
sortida independent directa a l’exterior. 
 
Tots el generadors estan equipats amb un interruptor de flux i interruptor de 
funcionament. 
 
Justificació compliment exigència seguretat conductes (3.4.2) 

La instal·lació disposa de una alimentació de D25 en aigua freda i purga/buidat de D50. 
Les canonades estaran connectades mitjançant suports. En els plecs es detalla la seva  
posició i col·locació. La instal·lació de clima disposa de vasos d’expansió, tal com indica 
la documentació gràfica, on s’especifica el volum i situació. Tots els circuits bombes 
climatitzadors estan protegits mitjançant un filtre.  
 
Justificació compliment exigència contra incendis (3.4.2) 

En l’apartat de protecció d’incendis s’explica com es compleix amb el DB-SI. Es disposa 
de comportes tallafoc en els conductes d’aire que venen o van a l’escala d’evacuació. 
La sala on s’ubicarà la caldera existent del cap te consideració de local de risc bai i per 
tant haurà de complir amb EI90 i R90. 
 
Justificació compliment exigència seguretat d’utilització (3.4.2) 

Les parts mòbils de les maquines estaran protegides tal com indica el fabricant. En 
projecte s’ha previst l’espai de pas i de manteniment de cada màquina. 
 
7.7.10. Justificació del compliment de la ITE 02.4 

Les possibilitats d’utilització eficaç de l’energia depenen en gran part del tipus 
d’instal·lació que es projecti i del sistema de regulació de la qual estigui equipada, de les 
condicions climàtiques, de les característiques tèrmiques de la zona d’estudi i del tipus 
d’ocupació d’aquesta. 
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Per això s’ha dissenyat el sistema de climatització pensant, preferentment, en un ús 
racional de l’energia. A continuació es justifica punt per punt el compliment de l’apartat 
"Exigències de rendiment i estalvi d’energia" (ITE.02.4.). 
 
7.7.11. Aportació d’aire exterior (ITE.02.2.2) 

Pel manteniment d’una qualitat de  l’aire acceptable en els locals ocupats, es consideren 
els criteris indicats a la norma UNE 100011, en funció del tipus de local,  del nivell de 
contaminació dels ambients, i en particular de la presència o absència de fumadors. 
 
La ventilació serà mecànica i s’adoptarà per tots els tipus de sistema de climatització, 
essent recomanable també pels demés sistemes a implantar en locals atemperats 
tèrmicament. 
 
L’aire exterior serà sempre filtrat i tractat tèrmicament abans de la introducció en els 
locals. Segons especifica la taula 2 de la norma UNE 100-011-91, aquesta indica els 
cabals mínims d’aportació d’aire exterior cap als locals que garanteixen una qualitat de 
l’aire acceptables als locals. Aquests cabals es consideren mínims pel que fa a efectes de 
ventilació i màxims pel que fa a estalvi energètic. 
 
7.7.11.1. Condicions ambientals (ITE.02.4.3) 

No s’ha previst climatització en tots aquells locals que no són normalment habitats, tal 
com magatzems, banys, espai de neteja, sales d’instal·lacions, etc. 
 
Pels locals climatitzats la temperatura de càlcul ha estat la indicada en les bases de 
disseny i la instal·lació compta amb suficients elements de control que permeten que es 
mantingui aquesta temperatura en tots els locals. 
 
7.7.11.2. Estratificació de l’aire (ITE.02.04.4) 

Per les sales climatitzades s’ha contemplat la ubicació més idònia dels difusors i reixes 
per tal d’evitar estratificació. 
 
7.7.11.3. Refredament gratuït de l’aire (ITE.02.4.6) 
Aquest sistema s’incorporen en els equips de recuperació de calor, que disposa de free-
cooling.  
 
7.7.11.4. Aportació mínima de l’aire exterior de ventilació (ITE.02.4.5) 

S’aporta a cada sala el volum màxim d’aire que s’especifica a la taula 2.1 del RITE. Els 
cabals d’aportació per a cada sala ja estan especificats als càlculs de clima. 
 
7.7.11.5. Fraccionament de potència (ITE.02.6) 

Els equips frigorífics hauran de disposar del fraccionament de potència que indica la 
normativa segons la seva potència. 
 
7.7.11.6. Registre dels conductes per a la neteja (ITE.02.9.3) 

En el cel-ras es disposarà de registres prop de les ramificacions i prop de les comportes 
de regulació amb una distància màxima de 10m  per tal d’efectuar les operacions de 
neteja i manteniment d’aquests. 
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7.7.11.7. Disposicions de comportes tallafocs (ITE.02.9.4) 

S’indiquen en la documentació gràfica, per tal de sectoritzar l’edifici amb la nova escala 
d’evacuació. 
 
7.7.11.8. Aïllament tèrmic (ITE.02.10) 

 
Per a evitar els consums energètics superflus, els aparells, els equips i conduccions de 
les instal·lacions de climatització disposaran d'un aïllament tèrmic per reduir les pèrdues 
d'energia. Els gruixos dels revestiments per a l’aïllament tèrmic dels aparells, els equips i 
les conduccions han de complir les exigències establertes en l’apèndix 03.1 del RITE. Les 
característiques dels materials utilitzats per l’aïllament tèrmic i com a barrera antivapor i la 
seva col·locació ha de acomplir amb l’especificat en la instrucció UNE 100171. 
 
7.7.11.9. Manteniment de la instal·lació de clima i ventilació 

Per tal de mantenir la màxima eficiència i seguretat de la instal·lació de clima i ventilació, 
aquesta disposarà d’un pla de manteniment preventiu i correctiu reflectit en la instrucció 
tècnica complementària ITC-ITE 08 referent al manteniment d’instal·lacions tèrmiques en 
edificis. Aquesta especifica les següents operacions: 

� neteja anual dels evaporadors. 
� neteja anual dels condensadors. 
� comprovació mensual dels nivells de refrigerant i oli dels equips frigorífics. 
� comprovació del material refractari 
� comprovació dels nivells d’aigua dels circuits 
� comprovació de l’estanqueïtat dels circuits de distribució 
� comprovació de les vàlvules d’interceptació  
� comprovació dels elements de tarat de seguretat 
� neteja i manteniment dels filtres d’aigua. 
� neteja i manteniment dels filtres d’aire 
� revisió de les bateries d’intercanvi tèrmic. 
� revisió i neteja dels aparells de recuperació de calor 
� revisió de les unitats terminals aire-aigua 
� revisió de les unitats terminals de distribució d’aire 
� revisió i neteja de les unitats d’impulsió i retorn d’aire 
� revisió de bombes i ventiladors amb mesura de potència absorbida 
� revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic 
� revisió del sistema automàtic. 

 
La periodicitat d’aquestes actuacions es reflecteixen a la taula 10 d’operacions de 
manteniment de la ITC-ITE 08.  
 
A més de les operacions de manteniment especificades en la  ITC-ITE 08, també 
s’hauran de seguir els criteris de manteniment especificades pels fabricants dels equips 
de la instal·lació de climatització. Així mateix es seguiran els criteris establerts en el Real 
Decret 865/2003 en l’article 8 referents al manteniment i per la part que afecta en aquest 
tipus d’instal·lació. També s’ha de complir la norma UNE 100-034-94 per la qual estableix 
els criteris de neteja dels conductes de ventilació. 
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MC 7.8. Instal.lacions de gestió tècnica 
 

7.8.1. Objecte 

S’implantarà un sistema de Gestió Tècnica Centralitzada amb l’objectiu de controlar i 
optimitzar el funcionament de les instal·lacions, tant els nivells de confort, consums 
energètics així com en els de manteniment dels equips. 
 
7.8.2. Descripció de la instal·lació 

El sistema de control i gestió centralitzats tindrà les següents funcions ja sigui per zones o 
per equips: 

� Funcions de control: El sistema permetrà a l’operador modificar ajustos sobre les 
instal·lacions controlades, estats i ordres de funcionament dels equips del tipus 
paro/marxa, modificació de consignes. 

� Funcions de temporització: Mitjançant aquestes funcions l’operador podrà 
programar horaris de funcionament de les instal·lacions, programar dies d’ús 
especial de les instal·lacions, programar períodes de vacances i realitzar el canvi 
hivern/estiu. 

� Funcions de gestió: L’operador podrà conèixer l’estat de la instal·lació, obtenir els 
temps acumulats de funcionament dels equips, l’evolució així com el rendiment 
dels equips i els consums energètics. Dades que permetran obtenir un 
aprofitament òptim dels sistemes i dels consums energètics dels mateixos. 

� Funcions de monitorització d’alarmes: En tot moment el sistema ha de ser capaç 
d’indicar totes les anomalies que es detectin en la instal·lació, així com prendre les 
decisions per a evitar futurs danys. 
 

El sistema serà de tipus modular, permetent l’expansió en capacitat i funcionalitat 
mitjançant l’addició de sensors, actuadors, reguladors distribuïts i estacions de treball. 
 
El disseny de l’arquitectura del sistema permetrà la independència de qualsevol dispositiu 
aïllat, de cara a l’execució del control o a la gestió d’alarmes. Cada unitat de control 
operarà independentment mitjançant l’actuació d’un control propi específic, de la seva 
gestió d’alarmes, dels seus sistemes d’entrades i sortides, i del seu arxiu de dades 
històriques. El fallo de qualsevol dels seus components o la desconnexió de la xarxa de 
comunicacions, no implicarà la interrupció de l’execució de les estratègies de control en 
aquests dispositius de regulació i control. 
 
De manera distribuïda per tot l’edifici i units mitjançant un BUS, s’instal·laran els diferents 
reguladors, tots ells intel·ligents, responsables finals de la regulació i el control de les 
instal·lacions. 
 
La unió física entre les instal·lacions i el sistema de gestió tècnica es realitza mitjançant la 
unió elèctrica dels reguladors amb els elements de camp. Aquests enviaran informació al 
sistema de control, o actuaran sobre els diferents elements de les instal·lacions segons 
les ordres rebudes des del sistema intel·ligent. 
 
El sistema estarà connectat a la xarxa corporativa per a realitzar les funcions de control. 
Disposarà d’accés per a visualitzar mitjançant pantalles gràfiques animades tota la 
informació del sistema, modificar consignes i horaris, obtenir informes de consums, 
alarmes i de funcionament de les instal·lacions. El sistema també presentarà la 
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possibilitat de ser controlat de forma remota via internet prèvia configuració de Proxy o 
VPN.  
 
7.8.3.  Elements del sistema 

Els elements que conformen el sistema són: 

� Accés a xarxa i comunicacions 
� Estacions reguladores de camp. 
� Material de camp 

 Recepció informació 
 Conjunt de sensors: 
  Tª aire 
  Tª aigua 
  Humitat 
  Pressió 
  CO2 
  Lux 
  Emissors d’impulsos o nivells. 
 Elements actuació: 
  Actuadors de vàlvules 
  Actuadors de comportes 
  Maniobres accionament equips 
 
Es preveu la instal·lació de 4 subquadres: Soterrani, QGD, Plantes1-2, Coberta, 
interconnectats via xarxa ethernet. El quadres estaran equipats amb font d’alimentació, 
proteccions i bornes de connexió. Els elements de camp es cablejaran directament al 
quadre corresponent. 
 
7.8.4. Paràmetres de la regulació 

A continuació es detallen els paràmetres i criteris del funcionament del sistema. 
 
7.8.4.1. Equips de producció 

La producció es realitzarà amb bomba de calor per geotèrmia amb recuperació de calor, 
que permetrà l’escalfament d’aigua ACS exclusivament per la biblioteca, i caldera de gas 
natural d’us exclusiu pel CAP, però amb connexió manual als col·lectors de la biblioteca 
com a backup en cas fallada de l’equip de geotèrmia. La distribució es realitzarà a 2 tubs 
amb bombes circuladores i circuits separats per a terra radiant, radiadors fan-coils i 
climatitzador.  
 
La bomba de calor es connectarà al sistema via protocol modbus, així com els equips de 
comptatge corresponents a quadre general, CAP, clima i producció fotovoltaica. 
L’inversor de la instal·lació fotovoltaica es podrà integrar al sistema. 
 
La producció disposa d’un dipòsit d’inèrcia amb estratificació que permetrà adequar les 
temperatures per a cada receptor, radiadors (temperatura alta), fancoils (mitja) i terra 
radiant (baixa). 
 
La producció de ACS es realitzarà de forma instantània mitjançant un dipòsit amb 
acumulació de primari i producció instantània, evitant la acumulació de l’aigua de consum. 
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Les bombes recirculadores disposen de control electrònic, es configuraran per a treballar 
a pressió constant. El  control del sistema de gestió serà tipus on/off, ja que la bomba 
s’autoregula automàticament. 
  
El sistema de gestió s’encarregarà que tots els elements que composen la instal·lació de 
producció d’aigua calenta i freda funcionin sincronitzadament i correctament, segons els 
paràmetres fixats. Igualment rebrà els estats i alarmes de tots i cada un dels elements 
que composen la instal·lació. 
 
El mode de funcionament serà per demanda de receptors sota finestra habilitadora 
d’interval horari. 
 
7.8.4.2. Unitats climatitzadora de ventilació amb recuperació 

El sistema de gestió regularà i controlarà el funcionament de cada element d’aquestes 
màquines (ventiladors, comportes, filtres, etc.). L’equip disposa de recuperador, 
ventiladors de velocitat regulable i bateria d’aigua amb vàlvula de 3 vies. 
 
Es consignarà una temperatura de impulsió, que governarà la vàlvula de 3 vies, en funció 
de les condicions exteriors i interiors es controlarà el free-cooling i la qualitat de l’aire. El 
sistema haurà d’adaptar el percentatge d’aire de renovació segons aquests paràmetres. 
 
A l’estiu controlarà la humitat ambient per tant de coordinar amb el terra radiant i evitar 
condensacions.  
 
El mode de funcionament serà per horari i per aturada/marxa manual, o bé en el seu cas 
per demanda de funcionament de les zones afectades. 
 
7.8.4.3. Radiadors 

Aquesta instal·lació és la existent i exclusiva pel CAP. Es regularà la temperatura 
d’impulsió en funció de la temperatura exterior, el sistema s’aturarà quan l’interior arribi a 
consigna. El control es realitzarà mitjançant control horari, aturada/marxa manual i en el 
seu cas per demanda de funcionament de les zones afectades.  
 
Sobre el circuit de radiadors es controlarà el consum energètic, per a poder repercutir les 
despeses al CAP. 
 
7.8.4.4. Terra radiant 

Es regularà la temperatura d’impulsió en funció de la temperatura exterior, el sistema 
s’aturarà quan l’interior arribi a consigna. 
 
En mode refrescant es controlarà la temperatura d’impulsió per en funció de la humitat 
ambient limitar la temperatura per tal d’evitar condensacions. 
 
El control es realitzarà mitjançant control horari, aturada/marxa manual i en el seu cas per 
demanda de funcionament de les zones afectades. 
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7.8.4.5. Ventilació 

El control de la ventilació es realitzarà mitjançant control horari, aturada/marxa manual i 
en el seu cas per demanda de funcionament de les zones afectades. 
 
7.8.4.6. Enllumenat 

El control del enllumenat serà tot/res, segons línies. Es disposarà de sondes de nivell de 
lux. El funcionament es realitzarà mitjançant control horari, aturada/marxa manual i en el 
seu cas per demanda de funcionament de les zones afectades. 
 
7.8.5. Llistat de punts del projecte 

 
El sistema tindrà un llistat de punts de control que s’identifica en l’esquema de principi de 
clima i quadres elèctrics. 
 
RELACIÓ DE PUNTS Senyals control Elements Camp 

Descripció EA ED SA SD BUS Q MODEL 

Bomba de Calor               
Marxa/paro i estat bomba de calor   1   1       
Alarma bomba de calor   1           
Interruptor de fluxe aigua   1       1 IF 
Canvi hivern/estiu       1       
Temperatura entrada/sortida aigua secundari 4         2 TI 
Temperatura entrada/sortida glicol primari 4         2 TI 
Actuació vàlvula 3 vies primari     2     1 V3V 
Marxa/paro i estat bombes circulació   4   4       
Control bomba calor         1    MODBUS 
Subtotal senyals Bomba de Calor 8 7 2 6 1     
Caldera               
Marxa/paro i estat caldera   1   1       
Alarma caldera   1           
Interruptor de fluxe aigua   1       1 IF 
Temperatura entrada/sortida aigua 2         2 TI 
Temperatura exterior 1         1 TE 
Marxa/paro i estat bombes circulació   1   1       
Subtotal senyals Caldera 3 4 0 2 0     
Climatitzador/recuperador               
Temperatura retorn 1         1 TC 
Temperatura impulsió 1         1 TC 
Humitat retorn 1     1 HC 
ppm CO2 retorn planta 2 1         1 SCO 
ppm CO2 retorn planta 1 1         1 SCO 
Control ventilador retorn     1         
Control ventilador impulsió     1         
Actuació comportes free-cooling     1     3 ACT 
Actuació vàlvula 3 vies     1     1 V3V 
Pressòstat colmatació filtres   1       1 PF 
Control ventilador retorn     1         
Control ventilador impulsió     1         
Subtotal senyals Climatitzador/recuperador 5 1 6 0       
Extractors ventilació               
Marxa/paro i estat ventilador PS   1   1       
Marxa/paro i estat ventilador PB1   1   1       
Marxa/paro i estat ventilador PB2   1   1       
Marxa/paro i estat ventilador P1   1   1       
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Subtotal senyals Extractors ventilació 0 4 0 4       
Dipòsit inèrcia estratificació               
Temperatura nivells estratificació dipósit inferior 1         1 TI 
Temperatura nivells estratificació dipósit intermitja 1         1 TI 
Temperatura nivells estratificació dipósit superior 1         1 TI 
Subtotal senyals Dipósit inèrcia estratificació 3 0 0 0       
Dipòsit inèrcia ACS i ACS               
Temperatura nivells estratificació dipósit intermitja 1         1 TI 
Temperatura nivells estratificació dipósit superior 1         1 TI 
Temperatura consum ACS 1         1 TI 
Marxa/paro i estat bombes retorn ACS   1   1       
Subtotal senyals Dipósit inèrcia ACS i ACS 3 1 0 1       
Terra Radiant               
Marxa/paro i estat bomba circulació   1   1       
Actuació vàlvula 3 vies     1     1 V3V 
Actuació vàlvula 2 vies C1       1   1 V2V 
Actuació vàlvula 2 vies C2       1   1 V2V 
Actuació vàlvula 2 vies C3       1   1 V2V 
Actuació vàlvula 2 vies C4       1   1 V2V 
Actuació vàlvula 2 vies C5       1   1 V2V 
Temperatura entrada/sortida aigua 2         2 TI 
Temperatura ambient P1 2         2 TA 
Temperatura ambient P2 2         2 TA 
Subtotal senyals Terra Radiant 6 1 1 6       
Radiadors               
Marxa/paro i estat bomba circulació   1   1       
Actuació vàlvula 3 vies     1     1 V3V 
Temperatura entrada/sortida aigua 2         2 TI 
Temperatura ambient PB 2         2 TA 
Subtotal senyals Radiadors 4 1 1 1       
Fan-coils / Climatitzador               
Marxa/paro i estat bomba circulació   1   1       
Permís funcionament       4       
Actuació vàlvula 3 vies     4     4 V3V 
Humitat ambient 2         2 HA 
Temperatura entrada/sortida aigua 2         2 TI 
Temperatura impulsió  4         4 TC 
Temperatura ambient PB 8         4 TA 
Subtotal senyals Fan-coils / Climatitzador 16 1 4 5       
QGD Quadre General Distribució               
Estat / alarma Quadre   2           
Comtatge consum CAP         1   MODBUS 
Comtatge consum general         1   MODBUS 
Marxa/paro i estat circuits enllumenat   2   2       
Sensor enllumenat 2         2 LUX 
Subtotal senyals QGD Quadre General Distribució 0 4 0 2 2     
QGD Quadre Biblioteca               
Estat / alarma Quadre   2           
Marxa/paro i estat circuits enllumenat   10   10       
Sensor enllumenat 6         6 LUX 
Subtotal senyals QGD Quadre General Distribució 0 12 0 10       
QGD Quadre Soterrani               
Estat / alarma Quadre   2           
Comtatge consum equips climatització         1     
Marxa/paro i estat circuits enllumenat   2   2       
Subtotal senyals QGD Quadre General Distribució 0 2 0 0 1     
TOTAL PUNTS 48 38 14 37 4     
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7.8.6. Canalitzacions 

Les canalitzacions es realitzaran sota tub corrugat i/o safates, en el cas de safates 
aquestes podran estar compartides amb la resta d’instal·lacions de senyals dèbils. Per a 
les canalitzacions amb tubs s’haurà d’instal·lar caixes de registres en els trams rectes 
amb distàncies superiors als 10 m i a distàncies menors si els trams inclouen corbes. Per 
a las derivacions i registres s’utilitzaran caixes, de la mida apropiada. Les canalitzacions, 
derivacions i elements de camp que quedin ocults estaran, dins del possible, en zones de 
fàcil accés i registrables. 
 
En las zones de instal·lacions on la canalització sigui de superfície i no transcorre sota 
canals, s’utilitzarà tub rígid, metàl·lic per a instal·lacions ignífugues, d’alta resistència a 
impactes o tub tipus fergondur de diàmetre apropiat. 
 
S’haurà d’evitar el pas adjacent a línies d’alimentació elèctrica o per la part inferior de 
canalitzacions que condueixin líquids o gasos. 
 

MC 7.9. Instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals 

7.9.1. Objecte de la instal·lació 

L’edifici projectat disposarà de: 

� Una instal·lació d'intercomunicació de veu i dades  
� Una instal·lació de megafonia interior  
� Una instal·lació de porter automàtic per control d’accés a l’interior de l’edifici 

 

7.9.2. Instal·lació de veu i dades 

7.9.2.1. Descripció general 

Es dotarà l’edifici d’una instal·lació de cablejat estructurat per a veu i dades. Aquesta 
instal·lació donarà servei principalment als següents espais: 

� Zones de treball intern  
� Sales de lectura 
� Sala polivalent 
� Taulells i punts d’atenció al públic 

 
La instal·lació estarà centralitzada a la planta baixa.  S’instal·larà un armari tipus rack de 
peu, de 24 U per a servidors de 800x875 mm, amb els bastidors corresponents i amb 
unions multi parell. 
 
Es preveurà la instal·lació d’un estabilitzador de corrent per tal d’eliminar variacions de 
tensions en els equipaments electrònics així com realitzar el filtrat d’harmònics.  
 
7.9.2.2. Normativa d’aplicació 

Les normatives a complir tant en el disseny com en l’execució i els materials de les 
instal·lacions de comunicació són les següents:  

� Reglament electrotècnic per a baixa tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 
2 d'agost (BOE 18/09/2002) 
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� RD 346/2011, de 11 de març, sobre infraestructures comunes en els edificis per a 
l'accés als serveis de telecomunicació 

� ORDRE ITC / 1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament 
regulador contingut en el Reial Decret 346/2011, d'11 de març. 

� Codi Tècnic de l'Edificació, CTE 
� De seguretat  del material elèctric i compatibilitat electromagnètica: UNE- EN-

50083-1 i UNE- EN-50083-82 
 
7.9.2.3. Descripció instal·lació de veu i dades 

La infraestructura contemplada en aquest projecte està orientada a donar servei de 
telecomunicacions als usuaris de l’edifici. Per tal de donar serveis de veu i dades al nou 
espai de biblioteca els serveis contemplats inclouen: 

� Accés a Telefonia Bàsica 
� Accés a Xarxa Digital de Serveis Integrats 
� Accés a la Xarxa de Telecomunicacions per cable 
� Accés als serveis de dades amb fibra òptica 

 
L’entrada de serveis està prevista en planta baixa, mitjançant una canalització amb 2 
conductes de 63 mm de diàmetre interior fins a l’espai on se situa el RACK, en l’espai de 
sota de l’escala principal. Els conductes s’acabaran sobre un registre  de xarxa, amb 
capacitat per a l’acabament dels circuits de TB, TLC i fibra òptica dels operadors. 
 
Està previst que els serveis de comunicacions es segreguin des del registre d’acabament 
de xarxa al rack de biblioteca i cap a la xarxa existent del CAP. 
 
Tal com s’ha comentat, per a donar serveis de veu i dades als espais de biblioteca s’ha 
previst un repartidor en armari rack de fibra òptica, on acabaran els serveis d’entrada. En 
camp s’instal·laran preses amb connector RJ-45, de categoria 6, cables de 4 parells i 
panells amb connectors RJ-45 equipats amb organitzadors de cables. Les canalitzacions 
de senyals febles discorreran adjacents a les d’electricitat utilitzant conductes separats 
com a mínim 5 cm. Les canalitzacions seran canals, safates o conductes, els vistos seran 
de PVC rígid i els encastats de PVC flexible. 
 

7.9.3. Instal·lació de megafonia 

7.9.3.1. Objecte 

S’instal·la en l’equipament un equip de megafonia, Aquest donarà resposta tant a la 
transmissió d’instruccions en cas d’evacuació d’emergència com podrà utilitzar-se per a  
la difusió de missatges de recerca, avisos generals o música ambiental. 
 
7.9.3.2. Normativa d’aplicació 

Tots els elements hauran de tenir les homologacions de la U.E. Complir amb la normativa 
vigent de compatibilitat electromagnètica, disposar de certificació CE, i en concret les 
següents normes: 

� Compatibilitat electromagnètica EN-50081-1, IEC-1000 
� Normativa Tècnica d’Edificació B.O.E. 13/8/74 i 20/8/74 
� UNE 23007-14, sobre Nivells sonors de les senyals i avisos acústics utilitzats per 

a informar d’una situació d’emergència. 
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� UNE-EN 502000, sobre cablatge de sistemes de seguretat. Cables resistents al 
foc que permetent donar subministrament durant i després de l’incendi durant un 
temps no inferior a 90 min 

 
7.9.3.3. Descripció de la instal·lació 

El recinte té prevista una ocupació inferior a 500 persones, malgrat tot els nivells sonors i 
el cablatge compliran amb les normes UNE 23007-14 i UNE-EN 502000. La instal·lació 
de megafonia només disposarà d’una zona, que agrupa tots els espais d’accés públic de 
la biblioteca. El recinte té prevista una ocupació inferior a 500 persones, malgrat tot els 
nivells sonors i el cablatge compliran amb les normes UNE 23007-14 i UNE-EN 
502000.Distribuïdes en planta (veure documentació gràfica) es disposaran els següents 
equips i dispositius: 

� Projectors acústics o altaveus, distribuïts pels espais 
� Amplificador 
� Pupitre microfònic 
� Fonts sonores 

 
S’ha previst la situació de la central de megafonia en el taulell d’informació de la planta 
primera, i contindrà els equips d’amplificació, pupitre microfònic i fonts sonores.  

 

També està prevista la instal·lació d’un llaç d’inducció magnètica al paviment de la sala 
polivalent per a la futura instal·lació d’un equip de comunicació per a audiòfons, segons la 
norma internacional IEC 60118-4. Aquest llaç estarà format per un cable de 2’5mm2 de 
secció encastat al perímetre del paviment amb inici i acabament al magatzem de la sala 
polivalent tal i com s’indica a la documentació gràfica. Els equips amplificadors de llaç 
magnètic i fonts sonores queden fora del present projecte. 
 
7.9.3.4. Descripció dels elements 

A continuació es detallen les característiques dels elements que composen el sistema de 
megafonia. 
 
Altaveus 

Són els elements encarregats de convertir els senyals elèctrics, procedents dels equips 
d’amplificació, en variacions de pressió. Entre els tipus existents s’inclouen els difusors 
acústics, utilitzats per a muntar en sostres i que aprofiten el mateix com caixa de 
ressonància i que són idonis per a la difusió de música, els projectors sonors, que 
disposen de caixa de ressonància pròpia i depenent del model són idonis per a treballar 
en ambients humits, les columnes sonores, formades generalment per una agrupació 
d’altaveus millorant la directivitat, les botzines exponencials, que disminueixen la resposta 
en freqüència però milloren el rendiment i són idònies per a ús exterior i/o locals de 
dimensions grans. Depenent de les condicions ambientals de treball, dimensions del 
recinte, nivell de soroll ambient, s’haurà de seleccionar el model apropiat depenent de la 
aplicació, veu, música o veu i música, garantint en la zona de cobertura els nivells màxim 
que no haurà de sobrepassar els 120dB SPL per a les persones o animals mes pròxims a 
l’altaveu i mínims, superant en al menys 5dB SPL, mantenint un marge entre la potència 
màxima, RMS, i la potencia de treball del 50% el nivell de soroll ambient per a una 
correcta intel·ligibilitat dels missatges de veu. Per a aplicacions de veu es garantirà una 
resposta en freqüència a 3dB com mínim entre 600Hz y 4kHz i per a aplicacions de 
música ambiental entre 100Hz i 16kHz. 
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Els altaveus disposaran de transformador d’impedàncies amb sortides de potència 
seleccionables, en les proves finals s’ajustarà la connexió de potència al transformador 
en el cas de que els nivells sonors no siguin satisfactoris. 
 
Amplificadors 

Són els encarregats de subministrar el senyal als altaveus, hauran d’estar 
sobredimensionats en almenys un 30% de la potència, RMS, total absorbida pels 
altaveus alimentats. Hauran de ser capaços de treballar en règims continus i si fos 
necessari, disposar de ventilació forçada amb la fi d’evitar sobreescalfaments dels 
mateixos. Els amplificadors hauran de tenir una resposta en freqüència, a 3dB, com a 
mínim entre  60Hz y 15kHz, relació senyal a soroll superior a 70 dB i la distorsió per a un 
to de 1kHz a potència nominal haurà de ser inferior al 1%. Hauran de ser adaptables a 
armaris tipus Rack.El conjunt Altaveu-Amplificador haurà de garantir uns nivells de 
pressió sonora iguals o superiors als indicats en UNE 23007-14. 
 
Pupitre microfònic 

Consten d’un micròfon que haurà de tenir una resposta en freqüència a 3dB mínima entre 
100Hz i 15kHz, generador de carilló previ a la difusió dels missatges,  i botonera per a 
on/off i selector de zones. Des del mateix es difondran els missatges i avisos a les zones 
desitjades de l’edifici. Per a evitar efectes de realimentació s’haurà de tenir cura en la 
situació del pupitre fora del camp de radiació directa dels altaveus. 
 
Canalitzacions 

Les canalitzacions es realitzaran sota tub corrugat i/o safates. En el cas de safates 
aquestes podran estar compartides amb la resta d’instal·lacions de senyals febles. Per a 
les canalitzacions amb tubs s’haurà d’instal·lar caixes de registres en els trams rectes 
amb distàncies superiors als 10 m i a distàncies menors si els trams inclouen corbes. Per 
a les derivacions i registres s’utilitzaran caixes de PVC, de la mida apropiada. Les 
canalitzacions, derivacions i elements de camp que quedin ocults, estaran dins del 
possible en zones de fàcil accés i registrables. S’haurà d’evitar el pas adjacent a línies 
d’alimentació elèctrica o per la part inferior de canalitzacions que condueixin líquids o 
gasos corrosius. Les caixes de derivació portaran grafiat amb lletra no esborrable en les 
tapes a quina instal·lació pertanyen, i la identificació dels circuits que en ella deriven. 
 
La distribució de senyals dels amplificadors als altaveus es realitzarà a través de línies de 
100V mitjançant cable mànega amb una secció mínima de 2x1.5 mm2, no propagador de 
flam, baixa emissió de fums i resistents a l’incendi un mínim de 90 minuts segons UNE-
EN 502000interconnectats en paral·lel, podent-se realitzar derivacions 
 
7.9.3.5. Condicions d’instal·lació 

La distribució d’altaveus es realitzarà segons els següents criteris: 

� Garantir un nivell mínim de 5dB sobre el soroll ambient. 
� Evitar l’emmascarament per reverberació, el que s’aconseguirà utilitzant un major 

nombre d’altaveus treballant a una potència menor. 
� Evitar la radiació directa sobre superfícies amb un elevat índex de reflexió. 
� Radiació directa sobre els oients o públic del local. 
� En instal·lacions a l’aire lliure s’haurà de complir amb la normativa i 

reglamentacions determinades per les administracions locals. 
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7.9.4. Instal·lació de porter automàtic 

S’instal·larà un conjunt de porter electrònic, la col·locació serà en façana al costa del 
cancell d’accés i serà amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, 
font d’alimentació i obreportes automàtic. Anirà connectat amb el taulell d’atenció de 
planta primera i la zona de treball intern. 
 

MC 7.10. Instal·lacions de protecció contra la intrusió 

7.10.1. Descripció general  

En l’edifici projectat s’instal·larà un sistema de control d'intrusió i protecció patrimonial. El 
sistema de detecció de intrusió inclourà els diferents elements necessaris per a detectar 
la presència de persones en espais o temps no autoritzats, estarà format bàsicament per: 

� Central amb comunicacions i capacitat de transmissió d’alarmes 
� Xarxa d’instal·lació de control d'intrusió 
� Detectors, presència, vibració i/o obertura 

 
7.10.2. Descripció de la instal·lació 

La instal·lació de detecció es realitza en els accessos a l’edifici, halls i passadissos on 
l’accés exterior te un risc potencial, i està formada pels següents equips i detectors de 
camp: 

� Detectors volumètrics infrarojos amb l’objecte de detectar els moviments de les 
persones a partir dels canvis de la radiació d’infrarojos (canvis de temperatura). 
Aquests detectors es col·locaran en las zones de pas obligatori i de comunicació 
entre zones, com són els vestíbuls de les escales i ascensors, així com també en 
les zones de possible accés a través de finestres 

� Sirena exteriors amb òptica 
� Central micro processada, amb marcador telefònic i comunicacions IP per a 

retransmissió d’alarmes a centrals receptores homologades 
� Terminals de comandament principal des d’on es gestionarà el sistema de 

detecció d’intrusió 
 
La canalització de la instal·lació es realitzarà amb tubs corrugats. Aquesta canalització 
podrà estar compartida amb les instal·lacions de veu i dades i senyals febles.  
 
Donada la particularitat que l’edifici municipal, compartit per la biblioteca i els serveis del 
CAP, s’ha optat per la solució de cadascun dels usos disposi d’un teclat específic de 
control de la instal·lació. 
 

MC 7.11. Instal·lacions de protecció contra incendis 

7.11.1. Descripció general  

L’edifici projectat disposarà d’un sistema d’extinció format per: 

� Un sistema d’extinció format per extintors portàtils amb eficàcia  21A-113B.  
� Boques d’Incendi Equipades (BIE) 
� Hidrant exterior 
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A banda de les instal·lacions anteriors, l’edifici disposarà d’una xarxa de receptors 
d’enllumenat d’emergència i senyalització així com de pictogrames homologats per a 
indicar les sortides d’evacuació i els diferents elements de protecció. Pel que fa a aquesta 
instal·lació el criteri que s’adoptarà serà el de cobrir tot l’edifici amb lluminàries 
d’emergència, especialment els recorreguts i les sortides d’evacuació. 
 
El conjunt d’instal·lacions de protecció contra incendis es mostren en la documentació 
gràfica. 
 
7.11.2. Criteris de la instal·lació  

Els criteris de disseny utilitzats en el projecte són els següents: 

� Quant a la instal·lació d’extinció d’incendis, centralització màxima dels conjunts 
d’extinció manual a cada zona. 

� Quant a la instal·lació de BIEs, centralització màxima dels conjunts d’extinció. 
� Quant a la instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització,  la cobertura de 

tot l’edifici amb receptors d’enllumenat d’emergència i senyalització, fent especial 
incidència en passos i sortides d’evacuació. 
 

7.11.3. Normativa d’aplicació 

S’haurà de complir l’indicat a: 

� Document Bàsic SI Seguretat en cas de incendis del R.D. 314/2006, de 17 de 
març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

� Al “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” (Real Decreto 
1.942 de 5 de novembre de 1.993). 

� Avaluació del risc d'incendi segons el mètode de Gretener. 
� Ordenances Municipals. 
� Totes les normes UNE que li corresponguin. 

  
7.11.4. Extintors 

El criteri de disseny de la instal·lació d’extintors d’incendi és l’ especificat en la Secció SI4 
del DBSI. Es disposaran extintors en número suficient per a que el recorregut real a cada 
planta des de qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres i en 
les zones de risc especial conforme al capítol 2 de la Secció 1 d’aquest DB. Cadascun 
dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 21 A - 113 B. 
 
A banda, s’ha previst per a la protecció contra el "foc elèctric", extintors de 5 kg de CO2. 
També s'ha previst la ubicació d’un extintor de CO2 en la zona de la coberta 
d’instal·lacions. 
 
Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; 
es situaran en els paraments de tal forma que l'extrem superior de l'extintor es trobi a una 
alçada menor que 1.70 metres. La situació dels esmentats extintors queda reflectida en 
els plànols de la documentació gràfica adjunta al projecte. 
 
7.11.5. Boques d’incendi equipades 

Pel fet que l’establiment tindrà una superfície construïda superior a 500 m2 i el seu ús 
serà pública concurrència, d’acord al capítol 1 Secció SI 4 del DB Seguretat en cas 
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d’incendi, caldrà que l’edifici una instal·lació de BIEs. Actualment l’edifici disposa d’una 
BIE en planta baixa, connectada a la xarxa pública d’aigua, es prolongarà la xarxa 
existent en planta baixa per a les noves BIEs a instal·lar en plantes 1 i 2..  
 
El criteri de disseny de la instal·lació d'equips de mànega d'incendi ha estat el especificat 
al "Reglamento de instalaciones de protección contra incendios" (Real Decreto 1.942 de 5 
de novembre de 1.993), en quant a les següents distàncies entre BIEs i des de qualsevol 
punt de l'edifici a algun d'aquests equips de mànega: 

� Distància màxima entre mànegues: 50 m. 
� Distancia màxima de qualsevol punt a una mànega: 25m. 

 
Les BIEs es col·locaran sempre i quan sigui possible a una distància màxima de 5 metres 
de les sortides de cada planta, sense que constitueixin un obstacle per a la seva 
utilització. 
 
La xarxa de canonades haurà de proporcionar, durant una hora, com a mínim, en la 
hipòtesis de funcionament simultani de les dues BIEs hidràulicament més desfavorables, 
una pressió dinàmica mínima de 2 bar en l’orifici de sortida de qualsevol BIE. 
 
7.11.6. Instal·lació d’enllumenat d’emergència 

L’edifici projectat disposarà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de errada de 
l’enllumenat normal, subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als 
usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici en condicions de seguretat, per evitar 
les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les sortides i la 
situació dels equips i mitjans de protecció existent. Disposaran d'una instal·lació 
d'enllumenat d'emergència i senyalització les següents zones: 

� Tots els recintes amb una ocupació més gran de 100 persones. 
� Els recorreguts generals d’evacuació, conforme es defineixen en l’annex A de DB 

SI. 
� Aparcaments tancats o coberts la qual superfície construïda superi de 100 m2, 

incloent els passadissos i les escales que condueixen fins l’exterior o fins les 
zones generals de l’edifici. 

� Locals de risc especial i serveis generals de planta en edificis d’accés públic. 
� Locals que tenen equips generals de les instal·lacions de protecció contra 

incendis i els de risc especial indicats en DB-SI 1; 
� Els lavabos generals de planta en edificis d’ús públic. 
� Llocs en els que s’ubica els quadres de distribució o d’accionament de la 

instal·lació d’enllumenat de les zones abans esmentades. 
� Els equips i senyals de seguretat i extinció d’incendis. 

 
La posició i característiques d’aquestes lluminàries complirà amb les següents 
condicions: 

� Se situarà almenys a 2 metres per damunt del nivell de terra 
� Se’n col·locarà un en cada porta de sortida i en posicions en les que sigui 

necessari destacar un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. 
Com a mínim es col·locaran  en: 
- en les portes existents en els recorreguts d’evacuació 
- en les escales, cada tram d’escala rebrà il·luminació directa 
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- en qualsevol altre canvi de nivell 
- en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos 

 
Les característiques de la instal·lació complirà amb les següents condicions: 

� La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d'energia i caldrà que entri 
automàticament en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació a les 
instal·lacions d'enllumenat normal, entenent-se per fallada la baixada de la tensió 
d'alimentació per sota del 70 % del seu valor nominal. 

� L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar almenys el 50 % 
del nivell d’il·luminació demanat al cap dels 5 s i el 100 % a els 60 s. 

� La instal·lació complirà les següents condicions de servei, durant 1 hora com a 
mínim, a partir de l'instant que es produeixi la fallada: 
-   En les vies d’evacuació amb una amplada que no superi els 2 m, la il·luminació 

horitzontal a terra ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux 
en la banda central que compren almenys la meitat de l’amplada de la via, Les 
vies d’evacuació amb amplada superior a 2 m poden ser tractades amb varies 
bandes de 2 m d’amplada, com a màxim. 

-  En els punts on  estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions 
deprotecció contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de 
l’enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 lux, com a mínim. 

-   Al  llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació 
màxima i la mínima no ha de ser major que 40:1. 

-  Els nivells de il·luminació s’han d’obtenir considerant nul el factor de reflexió 
sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que engloba la 
reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries i 
l’envelliment de les làmpades. 

-   Amb el fi d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de 
l’índex de rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà 40. 

 
Aquests receptors s’instal·laran en dependències amb ocupació de persones i en vies 
d’evacuació i sortida. Hauran d'estar homologats i tenir característiques d'acord amb les 
normes UNE 20 062, UNE 20 392, UNE-EN 60598-2-22 i CTE. La situació d'aquests 
equips queda perfectament reflectida en els plànols adjunts. 
 
7.11.7. Instal·lació de senyalització 

S'ha previst la col·locació dels següents tipus de pictogrames de senyalització: 

� D’equips d'extinció i avís d'incendi: 
� Senyalització d'evacuació: de sortida i de direcció vers la sortida.  

 
Segons el capítol 2 de la Secció SI 4 del DB Seguretat en cas d’incendi, la senyalització 
de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis (extintors, boques d’incendis, 
polsadors manuals d’alarma i dispositius de sistemes d’extinció) s’ha de fer per mitjà de 
les senyals definides en la norma UNE 23033-1. La dimensió reglamentària de les 
senyals serà: 

� 210x210 mm quan la distància d’observació de la senyal no superi els 10m 
� 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20  
� 594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30m 
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Pel que fa a Les senyals referents a aspectes d’evacuació es tindran de forma coherent 
amb l’assignació d’ocupants que es pretengui fer a cada sortida, conforme a l’establert en 
el capítol 4 de la Secció SI 3. 
 
Les senyals han de ser visibles inclòs en cas de fallada en el subministri d’enllumenat 
normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d’emissió lluminosa han 
de complir l’establert en la norma UNE 23035-4:1999. Segons el capítol 7 de la Secció SI 
3 del DB Seguretat en cas d’incendi, per a la senyalització dels mitjans d’evacuació 
s’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma 
UNE 23034:1988, conforme els següents criteris: 

� Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol “SORTIDA”, 
excepte en edificis d’ús Residencial Habitatge i, en altres usos, quan es tracte de 
sortides de recintes amb una superfície que no superi de 50 m2, siguin fàcilment 
visibles des de tot punt dels recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb 
l’edifici. 

� La senyal amb el rètol “Sortida d’emergència” s’ha d’utilitzar en tota sortida 
prevista per a ús exclusiu en cas d’emergència. 

� S’han de col·locar senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de 
tot orígen d’evacuació des dels  que no es vegin directament les sortides o les 
seves senyals indicatives i, en particular, enfront de tota sortida d’un recinte amb 
una ocupació major que 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís. 

� En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixen alternatives que 
poden induir a error, també es col·locaran les senyals antes citades, de forma que 
queda clarament indicada l’alternativa correcta. Com seria el cas de determinats 
encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d’aquelles escales que, en 
la planta de sortida de l’edifici, continuen el seu traçat fins plantes baixes, etc. 

� En els recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que poden induir 
a error en l’evacuació, s’ha de col·locar la senyal amb el rètol “Sense sortida”, en 
un lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

 
7.11.8. Hidrant 

Per tal de donar compliment a la normativa  caldrà que hi hagi un hidrant a menys de 100 
metres de la façana de l’edifici. En el cas de que no es pugui garantir aquesta 
circumstància es preveu la seva instal·lació. 
 

MC 7.12. Instal·lacions de protecció al llamp 

En aquest capítol es descriu el càlcul de la necessitat d’instal·lació de parallamps, així 
com la instal·lació en cas de ésser necessari. El mètode de càlcul utilitzat és l’indicat 
segons DB-SUA 8 del CTE. 
 

7.12.1. Càlcul de la necessitat 

Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el raig quan la freqüència 
esperada d'impactes (Ne) sigui major que el risc admissible (Na), excepte quan l'eficiència 
'E' estigui compresa entre 0 i 0.8. 
  
7.12.1.1. Càlcul de la freqüència esperada d'impactes (Ne) 

La freqüència d’impactes esperada be determinada per l’expressió: 
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6
110e g eN N A C −

=  
sent 

Ng: Densitat d'impactes sobre el terreny (impactes/any,km²). 
Ae: Superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m². 
C1: Coeficient relacionat amb l'entorn. 

 
En el cas actual tenim: 

Ng = 5.00 impactes/any,km² (Sant Julià de Vilatorta) 
Ae = 5.686 m² 
C1 = 0.5 (envoltat d’edificis i arbres mateixa alçada) 

 
Que dona un nivell de risc Ne = 0.01420 impactes/any 
   
7.12.1.2. Càlcul del risc admissible (Na) 

El risc admissible ens be determinat per l’expressió: 
 

3

2 3 4 5

5.5
10aN

C C C C

−
=

 
 
sent 

C2: Coeficient en funció del tipus de construcció. 
C3: Coeficient en funció del contingut de l'edifici. 
C4: Coeficient en funció de l'ús de l'edifici. 
C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es 
desenvolupen en l'edifici. 

 
En el cas actual tenim: 

C2 = 2.00 (coberta de fusta) 
C3 = 1.00 (altres continguts) 
C4 = 3.00 (publica concurrència, sanitari, comercial, docent) 
C5 = 5.00 (necessitat continuïtat servei) 

 
Que dona un nivell de risc Na = 0.00018 impactes/any 
   
7.12.1.3. Verificació 

A continuació es verifica les condicions de risc i alçada d’edifici: 
 

Ne (0’01420) >= Na (0’0018) , és necessari 
H = 14’5m <= 43m , no és necessari 
 

Per tant és necessària la instal·lació de l’equipament de protecció contra el llamp 
   
7.12.2. Descripció de la instal·lació 

7.12.2.1. Nivell de protecció 

Conforme a l'establert en l'apartat anterior, es determina que és necessari disposar una 
instal·lació de protecció contra el llamp. El valor mínim de l'eficiència 'E' d'aquesta 
instal·lació es determina mitjançant la següent fórmula: 
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1 a

e

N
E

N
= −

 
 
Amb els valors anteriors de Na = 0.00018 impactes/any i Ne = 0.01420 impactes/any 
tenim: 
 

E = 0.9873    
 
Com:  

0.95 <= 0.9873 < 1 
 

Ens exigeix un nivell de protecció requerit de 1. 
 
  
7.12.2.2. Descripció del sistema extern de protecció enfront del llamp 

El sistema extern de captació per a la protecció davant del llamp estarà format per un 
parallamps tipus "PDC" amb dispositiu d'encebament i avanç de Δt=15 µs i que dona lloc 
a una cobertura segons posició: 
 
Sota el pla situat 5m per sota del equip de captació: 
 

Amb: 
D=20 m per a nivell de protecció 1 
ΔL m =Δt µs = 15 m 
 

El radi de protecció serà: 
 

R=D+ΔL=35m 
 

Esfera de cobertura de R amb centre 5m per sota de la vertical de l’equip de 
captació. 

 
Sobre el pla situat 5m per sota del equip de captació: 
 

Con de cobertura de radi de base R i 5m d’alçada, amb el vèrtex superior del con 
situat en l’element de captació. 

 
L’element de captació serà col·locat sobre l’estructura de l’escala d’evacuació, 
sobrepassant 1’5m la carena de l’edifici existent. 
 
L’equip de captació es muntarà sobre pal d’acer galvanitzat de 400 cm d'altura, 50mm de 
diàmetre i 2mm de gruix. El pal es fixarà amb 2 ancoratges distanciats 100cm per la part 
inferior al lateral de l’estructura de la nova escala d’evacuació, de manera que 
sobresortirà 300cm de la coberta. 
 
El dispositiu de captació es connectarà amb cable de coure nu de 70 mm2 de secció a 3 
piques de connexió a terra. La canalització serà el mes recte i curta possible, per l’exterior 
de l’estructura, i anirà entubada en els trams accessibles. 
 
A banda, s'ha previst la instal·lació d'un comptador d’impactes de llamps amb indicació de 
caigudes. El sistema de posada a terra estarà formada per un sistema d’acord amb les 
necessitats de l’obra i seguint les indicacions de la norma UNE 21.186. El sistema 
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desposarà d’arqueta de registre i drenatge (verticals u horitzontals) i pont de 
comprovació. 
 

MC 7.13. Aparells d’elevació i mitjans de transport 

7.13.1. Descripció general  

Es preveu la instal·lació d’un ascensor adaptat, apte per a discapacitats. 
 
7.13.2. Normativa d’aplicació 

Caldrà seguir els requeriments de la següent normativa: 

� RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98). Disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores. 

� 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 elevadores 

� 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.  

� ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 
12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als 
articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

� Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar 
las inspecciones periódicas. O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

� 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) 

� 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) 

 
7.13.3. Descripció de la instal·lació 

Serà del tipus oleodinàmic de baix consum. Tindrà el quadre de maniobres situat en la 
planta superior al lateral de la porta.  L’ascensor tindrà una cabina adaptada de 140x110 
cm, serà per a 8 persones i 630 kg/m2.  Comunicarà les tres plantes de l’edifici i tindrà 
accés frontal en totes elles. Les portes seran de d’acer inoxidable mat i  seran d’obertura 
automàtica amb una sola fulla de 80cms d’amplada. Els paraments laterals seran d’acer 
inoxidable i el terra de pedra, en una sola peça. Tindrà les barres que determina la 
normativa i no incorporarà sòcol. El sostre serà un plafó de llum. 

MC 8. Equipament  

MC 8.1.  Descripció general 

Part de l’equipament s’integra en el present projecte. La resta de l’equipament, entre 
d’altres les taules i cadires,  serà subministrat a posteriori un cop acabades les obres i 
serà objecte d’un projecte a part. 
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La distribució de l’equipament que seguidament s’enumera es grafia en el plànol 92 de la 
documentació gràfica de projecte.  
 

MC 8.2.  Elements d’equipament 

En els diferents nuclis de lavabos de l’equipament s’instal.larà: 

� Miralls de lluna incolora de 5mm. Aniran adherits al parament vertical.  
� Sanitaris de porcellana de gamma mitja,  equivalents als següents: 

- Inodor tipus ‘The Gap’ de ROCA. 
- Inodor adaptat tipus ‘ACCESS’ de ROCA per als banys adaptats- 
- Lavabo tipus SCOLA de DURAVIT 
- Lavabo tipus ARCHITECT de DURAVIT (model adaptat per a banys 

adaptats) 
- Pica d’acer inoxidable tipus ‘REDONDO’ de ROCA per a l’office de la 

biblioteca i del CAP. 
� Bancada de Silestone de color blanc Zeus per a conformar la bancada de l’office 

de personal del la biblioteca i del CAP. 

� En els lavabos adaptats barres de seguretat d’acer inoxidable (una fixe i una 
abatible) 

 
En els espais de la biblioteca es construirà: 

� En la planta primera. Taulell d’atenció de 80cm d’amplada, en L, format per DM 
xapat amb laminat plàstic tipus HPL i estructura metàl.lica de suport. Amb  
canaleta elèctrica integrada i peus regulables. 

� En la planta segona. Bancada correguda de fusta de 70cm d’amplada per als llocs 
de treball. Amb canaleta elèctrica integrada i suport metàl.lic per a lluminària 
correguda.  

A part de l’anterior, es preveu la col.locació d’una trampilla, de dimensions 60x60, amb 
escala escamotejable, per accedir al badalot d’instal.lacions de sobre l’escala exterior.  

 

MC 8.3.  Requisits 

Per a la instal.lació i disseny del mobiliari es tindran en compte totes aquelles normatives 
que en determinen els requisits de seguretat, etc. Com per exemple: 

� Normativa de seguretat d’incendis. DB SI 1,2 i 6. Pel que fa als materials i a la 
seva resistència i reacció al foc. 

� Normativa referent a la seguretat d’utilització. DB SUA 1 i 2. Pel que fa a les 
caigudes, l’impacte... 

� Normativa referent a l’accessibilitat. DB SUA 9 i el Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya. 

� Normativa específica per a cuines industrials d’ús públic 
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MC 9 Urbanització dels espais exteriors 

MC 9.1. Descripció general 

El present projecte també preveu la intervenció en la zona d’accés exterior a la biblioteca 
per crear una petita plaça d’accés i  de resoldre l’accés adaptat a l’edifici des del carrer, 
amb la creació d’una rampa i dos trams d’escala. A part d’aquesta zona també s’urbanitza 
un tram de la parcel.la al costat de l’escala d’emergència. El plànol 93 de la documentació 
gràfica mostra el conjunt de la intervenció. 
 

MC 9.2. Sistemes constructius 

9.2.1. Treballs previs i enderrocs 

Per a la reurbanització de la zona d’accés caldrà enderrocar la rampa existent, així com 
els trams d’escala laterals i tots els paviments actuals, talussos de pedra, etc.  També 
caldrà tallar la vegetació arbustiva que fa actualment de tanca i enderrocar les pilastres 
ceràmiques existents.  
 

9.2.2. Moviment de terres i elements de contenció 

Per a la realització de la urbanització final caldrà construir diversos trams de mur de 
formigó i realitzar una sèrie d’excavacions i  terraplenats de cara a assolir les plataformes 
de treball definitives, tant a la zona d’accés com al lateral de l’escala d’emergència. El 
plànol 40 de moviment de terres assenyala el moviment de terres a realitzar. Es 
regularitzarà el terreny final i es compactarà per tal de procedir a l’execució d’una sub-
base de grava i una base de formigó. Els murs de la zona d’accés seran per a revestir, 
però a la zona de l’escala secundària es deixarà vist, encofrat amb llates verticals de 
fusta de diferent gruix i 15cm d’amplada. 
 

9.2.3. Paviments i paraments 

En la zona d’accés l’acabat serà a base de  peces de pedra natural de 30mm de gruix. 
Les pedres estaran acabades amb dent de serra i escol.locaran a trencajunts. En la zona 
de l’escala d’emergència l’acabat serà formigó rentat a l’àcid. Els graonats seran o bé de 
la mateixa pedra o bé de formigó prefabricat segons una o altra zona. En la zona d’accés 
el paviment continuarà en els murs laterals de la plataforma d’accés, rampa, etc. Es 
donarà continuïtat a les juntes entre paviment i parament vertical. 
 

9.2.4. Serralleria, equipament i vegetació 

En la zona d’accés es construirà un banc de formigó corregut ‘in situ’, amb acabat fi, i es 
col.locaran baranes d’acer corten conformades amb  platines de 8mm. Es col.locarà 
també una tanca perimetral i diversos trams de platines verticals de 6mm, també d’acer 
corten, a modes de juntes de paviment. L’acer corten serà oxidat i passivitzat.  
 
En l’escossell resultant de la urbanització es plantarà vegetació arbustiva mediterrània. 
Es col.locaran 4 elements aparcabicicletes formats de tub d’acer inoxidable, que aniran 
collats a la solera d’urbanització.  
 

9.2.5. Instal.lacions 

Els elements d’enllumenat es descriuen a la part de memòria d’instal.lacions.  
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MD 9.3.  Requisits 

Pel que fa als requisits es donarà compliment a totes les prescripcions de la normativa de 
seguretat i d’accessibilitat DB SU A (desnivells, pendents, relliscositat, etc.). També al 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Veure la justificació en l’apartat d’edificació, així com 
en la documentació gràfica de projecte. 
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ME  MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  

ME 1. Desenvolupament de les obres 

ME 1.1. Afectacions 

L’àmbit de projecte és una part d’un edifici actualment en ús. L’edifici està ocupat  en 
planta baixa per un centre de salut que caldrà que segueixi estant en ús durant el 
transcurs de les obres.  
 
Abans de l’inici d’aquestes caldrà garantir que la zona afectada pels treballs queda 
totalment confinada respecte la resta de l’edifici, ja que la resta d’espais han de seguir 
funcionant. Es delimitarà clarament l’accessibilitat a l’interior de l’obra i l’accessibilitat a la 
part de l’edifici en ús, sense que hi hagi interferències entre ambdues circulacions. 
S’invalidaran les instal.lacions de les zones afectades mantenint el servei a la resta de 
l’edifici en ús.  
 
En l’apartat de ‘fases de l’obra’ es detalla el procés d’execució previst per a que això sigui 
possible, més encara quan en un moment determinat de l’obra caldrà actuar en la pròpia 
planta baixa en la zona en ús, tant en la zona d’accés actual com a la part posterior de la 
planta, on s’hi reformen un conjunt d’espais.  
 
En tot moment s’adoptaran mesures per aconseguir que les afectacions tant interiors a 
l’edifici o al solar com a tercers (edificacions veïnes, etc.), al trànsit i al medi ambient, 
siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net.  
 

ME 1.2. Accessibilitat a les obres 

L’edifici objecte d’intervenció  té una molt bona accessibilitat, ja que disposa d’espai lliure 
al voltant seu dins de la pròpia parcel.la i una porta accessible per vehicles de 2,5m 
d’amplada per a vehicles situada a l’Avinguda Sant Jordi.  Caldrà anar però amb cura en 
la càrrega i descàrrega de material i terres per tal de no molestar ni dificultar el trànsit de 
vehicles i persones en la via pública. En tot cas caldrà demanar els permisos 
reglamentaris a l’autoritat i prendre les mesures adequades de senyalització i seguretat. 
 

ME 1.3. Fases de l’obra 

D’acord amb la petició de la propietat de mantenir el funcionament del CAP durant 
l’execució de les obres de la biblioteca, es defineixen tres fases per a dur a terme el 
procés de l’obra. Aquestes fases poden ser reestudiades, però en tot cas comptaran amb 
l’aval de la propietat i el consens de tots els agents afectats abans d’iniciar-se les obres. 
Les fases d’obra que es proposen són les següents:  
 

�   Fase 1. Es proposa mantenir l’accés al CAP per la porta actual des del carrer Verge 
de Montserrat i destinar la porta de l’Avinguda Sant Jordi per a l’accés al CAP. La 
zona posterior de l’edifici i el lateral servirà per l’entrada de vehicles d’obra i 
l’abassegament de material i runa. Caldrà confinar la zona respecte la resta del 
solar. En aquesta fase es podrà treballar en la planta semisoterrani i accedir a les 
plantes superiors a través de les finestres amb l’ús d’algun element auxiliar tipus 
bastida. En el moment que es col.loqui la nova caldera en l’espai de planta 
semisoterrani es podrà enderrocar la caseta exterior i començar a construir el nucli 
exterior de comunicacions.  
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�  Fase 2. Es proposa canviar els accesos. L’accés al CAP serà a través de la nova 

porta situada en un lateral de la façana de l’Avinguda Montserrat , des d’on 
s’habilitarà un pas per a poder fer ús del nou nucli de comunicacions exterior. 
L’accés a l’obra serà per davant a través de la façana de l’avinguda Montserrat. Es 
podrà seguir aprofitant els laterals de l’edifici com a zona d’abassegament, que 
hauran de quedar ben tancats respecte la circulació dels usuaris del CAP. En  
aquesta fase s’executaran les feines vinculades a l’accés a la biblioteca i la nova 
zona d’urbanització davant de l’edificiació.  

 
� Fase 3. Aquesta darrera fase correspon a l’execució de les obres de reforma de la 

part posterior del CAP. Aquestes obres impliquen tancar i confinar aquella zona 
respecte la resta de l’equipament, recuperant l’accés a l’obra pel nucli i l’accés 
d’usuaris al CAP per davant. Segons la planificació d’obra que es realitzi aquesta 
actuació es podrà dur a terme durant la fase 1 per no haver de tornar a 
d’intercanviar els accesos entre usos.  

 

En la memòria constructiva es detallen les operacions de l’obra. Com a punt important cal 
assenyalar que la fase d’enderroc no es realitzarà de manera íntegra a l’inici de l’obra, 
sinó que es coordinarà amb les operacions de consolidació (reforç de coberta, nous 
tirants, estintolaments, etc.) d’acord amb el que s’assenyala en la memòria d’estructura i 
la descripció del procés d’enderroc, i fins i tot amb les obres d’altres capítols (noves 
finestres, etc.).  Així mateix, el moviment de terres també es realitzarà en diversos 
moments d’acord amb la zona afectada per l’obra. Les tasques d’urbanització es pertinent 
deixar-les pel final, ja que la zona de davant de l’edifici quedarà afectada per l’obra. 
 

ME 1.4. Mesures mediambientals 

Pel que fa a la producció i valorització dels residus produïts a l’obra, aquests es 
gestionaran d’acord amb allò descrit en el Pla de residus adjunt al present projecte. 
 
Es donarà compliment al conjunt de normatives d’índole mediambiental que es detallen 
en l’annex de normativa del present projecte, i en especial pel que fa a la limitació de 
vessaments (a l’aigua, al sòl...), la qualitat sonora ambiental dels treballs (potència 
acústica, horaris, vehicles, vibracions...), l’ús de materials tòxics i perillosos, etc. 
 

ME 1.5. Termini d’execució 

Tenint en compte el volum d’obra, les característiques del projecte, les preexistències, les 
incidències externes i altres aspectes, es preveu una durada de l’obra de 16 mesos. 
 

ME 1.6. Pla de treballs de l’obra 

El Contractista elaborarà abans de l’inici de les obres  el seu Pla de treballs,  que haurà 
de ser consensuat amb la Direcció Facultativa i la Propietat.  
 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 

 
 
 

Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
Arquitectes 

Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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CN NORMATIVA APLICABLE 

CN 1. 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 

 Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

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

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (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) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, ROAS 
Decret 179/1995, de 13 de juny 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
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Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012, de 30 d’octubre. Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis 
d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 
habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

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 

Segons reglamentacions específiques 
 

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. 

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

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

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

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

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

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

Llei d’accessibilitat 

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

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

 
 

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  

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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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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, de 17 de març de 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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

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). En vigor des de 17.11.09 

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)  
 
 

Estalvi d’energia 

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

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
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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)  

 

CN  2. 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  
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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  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  

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 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 
componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

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. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención 

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) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
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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) 

Norma europea EN 81-20 Y EN 81-50. Sustitueix  les normes EN 81-1 Y EN 81-2 

En vigor el 1/09/2017 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 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) 
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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) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 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 (DOGC:16/7/2009)  
 

Instal·lacions tèrmiques 

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

RD 314/2006, de 17 de març de 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) 

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, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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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, de 17 de març de 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 combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 
(GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para 
uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

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) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
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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 entros 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/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

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) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
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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 SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 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) 
 
 

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 los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones            

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

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) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als 
edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, 
adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 

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, de 17 de març de 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 SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva 
construcción  

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. 

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) 
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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. 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y 
cubiertas 

RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). 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) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos 
i cobertes i d'elements resistents components de sistemes 

D 71/1995 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre 
que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.  

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/1997 (DOGC: 18/4/97)  

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) 

Residuos 

Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 
16/2003, de 13 de juny. 

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

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

142 
 

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:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a 
sol·licitud de llicència d’obres. Deroga els Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  
 

Seguretat i salut en les obres de construcció 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 
Modificació per RD 337/2010. 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)  

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materias de trabajos temporales en 
altura 

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo 

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

RD 1109/2007. Modificació per RD 337/2010. 
 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  

CN 3. Altres documents considerats 

A part de les normatives anteriors, per al desenvolupament del projecte, la resolució del 
programa, i dels espais, materials i instal.lacions es pren en consideració les normatives, 
els criteris i les recomanacions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a maig  de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

Arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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AN 0.   RESUM DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
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Dades generals 

Dades identificatives 

Actuació 

Nom de l’actuació: CODI XBMQ: 17/Y/241162 

Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta Ens local promotor:  

Ajuntament de St. Julià de Vilatorta 

Emplaçament: Av. Verge Montserrat sn Habitants municipi: 3.096 

Municipi: Sant Julià de Vilatorta Comarca: Osona 

Persona de contacte de l’ens 

Nom:  

Jordi Torrents 

Càrrec:  

Arquitecte tècnic 

Telèfon: 

93 812 21 79 

a/e: 

torrentssj@vilatorta.cat 

Redactors del projecte 

Empresa, responsable: 

Oriol Cusidó i Garí 
Irene Marzo Llovet 
taller 9s arquitectes  

Professió: 

Arquitectes 

Telèfon: 

93 162 90 28 

a/e 

info@t9sarquitectes.com
: 

Gestió SEEP:                  X Sí  No 

Tècnica gestora 

Nom: 

Marta Viada Pagès 

Professió: 

Arquitecta 

Telèfon: 

93 402 27 60 

a/e: 

viadapm@diba.cat 
 

Descripció de l’equipament 

Tipologia 

Sociocultural: 
 Teatre 
 Museu 
 Centre cultural 
 Sala polivalent 
 Casal d’avis 
 Casal de joves 

X Biblioteca 

Centre sanitari: 
 Centre d’atenció primària / Consultori mèdic 
 Centre de dia 
 Residència d’avis 

Centre educatiu: 
 Llar d’infants 
 CEIP 

Altres: 
 Equipament esportiu 
 Equipament administratiu   
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 IES 
 Escola de música 
 Centre universitari 

 Cementiri 
 Mercat 
 Altre, especificar quin: 

 

Tipus d’obra  

 Obra nova  
X Reforma (amb estructura o sense) 

 Ampliació 
 
Descripció del projecte 

Tipologia constructiva: Edifici aïllat (existent) 

Nombre de plantes afectades: 4 

Alçada de l’edifici: 13m (carener) 

Materials principals: Parets de pedra i coberta de teula (existent). Forjats unidireccionals 
de biguetes de formigó (existent). Cossos nous d’estructura metàl.lica i folrats d’acer 
corten.  Interiors amb aplacats de fusta i divisòries de vidre. Paviment de cautxú. 

Activitats que s’hi desenvolupen: CAP (Planta 0)  / Biblioteca (Plantes -1, 0, 1 i 2) 

Descripció programa funcional de l’edifici: Planta 0 (accés). Planta 1 (revistes, zona infantil i 
treball intern). Planta 2 (zona de lectura general). Planta -1 (logística i instal.lacions). 

Disseny ambiental (protecció passiva, ventilació creuada...): X Sí No 

Breu descripció: Reforç aïllament façanes i coberta, ventilació creuada, envidraments 
selectius (baix emissiu + factor solar), fusteries amb baixa infiltració. 
 
Descripció del context  

Breu descripció: Prop centre urbà. Zona 
residencial 

Renta per càpita: 26.660 euros (2016) 

Incorporació de participació ciutadana 

Exposició / presentació pública (comunicació): X Sí No 
Breu descripció: Es va fer presentació pública per la ciutadania en fase de projecte 
executiu. Presentació per mitjà de powerpoint. Torn de preguntes obert. 

Taller de participació ciutadana (recull de propostes): Sí X No 
Breu descripció: 

 

Cronograma del cicle inversor 

 Dates i termini 
 Inici  

(01/2019) 
Final  Termini  

(mesos) 
Projecte1 Gener 2018 Maig 2019 16 mesos (2) 
 

1 La data final i el termini de projecte inclouen el control de qualitat 
 

(2) L’execució del projecte es va suspendre durant 6 mesos per manca de definició municipal. 
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Dades funcionals  

Superfícies 
 

 m2  

Solar 877,6  

Ocupació del solar 364  

Construïda 1.077,7 (edifici) / 804 (intervenció)  

Útil1 921,2 (edifici) / 656 (intervenció)  

Útil de programa2 612 (biblioteca)  

Façanes 730  

Urbanitzada 130,6 (integral) + 383 (parcial) =513,6  

Aparcament interior -  

Aparcament exterior -  

No pavimentada 383  

1 Útil: tots els espais incloent les circulacions i els espais de suport (neteja, sala de màquines, lavabos...) 

2 Útil de programa: espais on es desenvolupa l’activitat pròpia de l’equipament i els seus espais annexes 
relacionats amb aquesta activitat (magatzems, vestidors, guarda-roba...) 

 

 

Volums 

 m3  

Volum total 3278 (edifici) / 2030 (plantes biblioteca) 

Volum soterrat 352 (semisoterrat) 

Volum climatitzat 2030 

Volum climatitzat i soterrat (%) 1 0 

1 Percentatge respecte el volum climatitzat total.  

Capacitat 
 

 Nombre d’usuaris  

Principal àrea funcional (activitat)1 306 (ocupació incendis) 

Total2 340 (ocupació incendis) 

1 Capacitat de l’espai o espais on es desenvolupa l’activitat o activitats principals (ex: teatre = sala).   
2 Capacitat total de l’edifici: incloent-hi totes les activitats (ex: centre cultural = sala polivalent + aules)  Se 

n’exclouen els espais destinats a administració o gestió. 
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Dades ambientals 

 

Factor de forma de l’edifici: (compacte, irregular...) 

Orientacions 

 Façana Superfície (m2)  Façana Superfície (m2)  

 N -  NE 174  

 S -  NO 204  

 E -  SE 176  

 O -  SO 174  

 

Llum natural dels espais 
Tots els espais tenen llum natural.  

Climatologia 
Classificació segons la normativa vigent:  D1 
 
Breu descripció del clima i altitud:  
L’edifici se situa a uns 600 metres sobre el nivell del mar. El clima és submediterrani 
continental, amb pluges abundants a la primavera i a la tardor. La temperatura mitjana anual és 
d’11ºC, i les nevades són poc freqüents. És destacable el fet que les temperatures màximes a 
l’estiu són lleugerament més elevades que a d’altres indrets de la comarca. 

Temperatures (ºC) i pluviometria (mm) 

Màxima (indicar el mes): 
2,6º C (gener) 

 
Mínima (indicar el mes): 
25,6º C (juliol) 
 
 

Pluviometria (mitjana anual):  
Al voltant de 700mm 

Producció de residus 
 

En obra 

 Tones 

Residus d’enderroc (t) 334,8 

Residus d’obra (t) 66,1 

Previst en el projecte  

  
Es preveu espai per realitzar recollida selectiva?:  X Sí No 
Fraccions que es preveu separar (vidre, paper i cartró, envasos, matèria orgànica, etc.): 
Paper i cartró 
   

Compra verda 

Llista de materials amb ecoetiquetes o distintius ecològics reconeguts (ex.: distintiu de garantia de 
qualitat ambiental, ecoetiqueta europea, Àngel Blau alemany, fusta FSC...): x Sí No 
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Material Distintiu 
Aplacats de fusta FSC 

  

Llista de materials reciclats (ex.: teules): 
 

Energia 

Aquesta actuació està 
subjecta a la certificació 
energètica d’acord amb el 
Reial Decret 47/2007?:  

X Sí          No 

Qualificació energètica:                  X A B C  D E F G   

Consum energètic anual:                                       27.589  kWh/a 

Consum energètic anual per m2:                             48,92 kWh/m2 

Emissions de CO2 annuals:                                     4.743  kgCO2/a 

Emissions de CO2 annual per m2:                             8,41  kgCO2/ m2 

Climatització 

Breu explicació del sistema de producció (ex: bomba de calor, caldera...): 
La instal·lació disposa de bomba de calor aigua / aigua per geotèrmia. La distribució es realitza amb 
bombes recirculadores de cabal variable que alimenten circuits de terra radiant i fan-coils. 
 

Àrea equipada amb fred (m2): 0  

Àrea climatitzada (fred i calor) (m2): 564  

Climatització sectoritzada?:  X Sí No 

Àrees equipades amb fred: 0  

Potències i consums 

F
on

ts
 n

o 
re

no
va

bl
es

 

 Potències instal·lades en kW 

Calefacció Fred o  

refrigeració 

Climatització1 Aigua 
calenta 
corrent 

Il·luminació Informàtica 

Electricitat 0 0 9,65 0 3,88 2,16 

Gasoil/gasolina 0 0 0 0 0 0 

Gas liquat (butà/propà) 0 0 0 0 0 0 

Gas canalitzat (natural) 0 0 0 0 0 0 

F
on

ts
 

re
no

va
bl

es
 

Solar tèrmica 0 0 0 0 0 0 

Solar fotovoltaica 0 0 5,76 0 0 0 

Biomassa 0 0 0 0 0 0 

Una altra font  0 0 0 0 0 0 

 Total (per usos) 0 0 15,41 0 3,88 2,16 

 TOTAL FINAL 21,45 
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F
on

ts
 n

o 
re

no
va

bl
es

 

 
Consum anual previst en kWh 

Calefacció Fred o  
refrigeració 

Climatització1 Aigua 
calenta 
corrent 

Il·luminació Equipament, 
informàtica i 
audiovisuals 

Electricitat 
0 0 17.690 

 
0 1.624 2.599 

Gasoil/gasolina 
0 0 0 0 0 0 

Gas liquat (butà/propà) 
0 0 0 0 0 0 

Gas canalitzat 
(natural) 

0 0 0 0 0 0 

F
on

ts
 r

en
ov

ab
le

s 

Solar tèrmica 
0 0 0 0 0 0 

Solar fotovoltaica 
0 0 5.676 0 0 0 

Biomassa 
0 0 0 0 0 0 

Una altra font 
(especifiqueu-la): 

0 0 0 0 0 0 

 
Total (per usos) 

0 0 23.360 
 

0 1.624 2.599 

 
TOTAL FINAL 

27.589 

 

 

Aigua 

Xarxa separativa: X Sí No 

Reutilització d’aigua de pluja: Sí X No Quantitat (m3/any): -- 

Reutilització d’aigües grises: SíX No Quantitat (m3/any): -- 
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Dades econòmiques 

Totes les dades han d’incloure l’IVA 

Costos (PEC) 

Costos d’obra Euros 

Edificació 1 771.412,22 
Instal·lacions 579.714,16 
Urbanització 2 83.232,21 
Altres (Seg. I salut) 13.918,36 

Total PEC 1.448.276,95 

Equipament 3 - 

Costos/m2 
 

 Euros 
2 Cost urbanització /m2 superfície urbanitzada 162 
4 Cost obra / m2 superfície construïda  1668 
3 Cost equipament / m2 superfície útil - 

 
1 Cost edificació. Arquitectura, murs de contenció 
2 Cost urbanització. Pavimentació, enjardinament... 
3 Cost equipament. Mobiliari, equipament escènic 
4 Cost obra: edificació +  instal·lacions 

Honoraris  

 Euros 

Redacció del projecte 59.290 
Complementaris (costos geotècnics, 
topogràfics, estudis acústics...): 

Inclosos 

Direcció d’obra, direcció d’execució i 
coordinació seguretat i salut: 

90.000 

TOTAL 149.290 
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Material gràfic  
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AN 1.   PREEXISTÈNCIES 

 

AN 1.1. Aixecament de l’estat actual 

AN 1.2. Fotografies de l’estat actual  

AN 1.3. Documents parcel.la 

AN 1.4. Documents de l’edifici 
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AN 1.1. Aixecament de l’estat actual 

Durant la redacció del projecte ha estat necessari millorar el coneixement de l’edificació 
existent. Sense un bon coneixement de l’edificació existent, no era possible prendre 
decisions sobre quina era l’actuació més adequada a dur a terme.  
 
A partir del treball de camp s’ha completat l’aixecament de l’estat actual rebut a l’inici dels 
treballs. Amb aquest aixecament s’ha determinat amb exactitud la configuració espacial  
(nivells de les plantes, dimensions  en planta, alçades, gruixos...) de l’edifici de l’Arca de 
Noè i s’ha concretat la geometria dels diferents elements que el conformen. Per 
completar l’aixecament s’han realitzat cales en alguns elements estructurals de l’edifici 
(veure punt següent), com ara els fonaments, i s’ha realitzat un estudi topogràfic de la 
parcel.la (Plànol 02). 
 
Durant la fase de redacció del projecte executiu s’han realitzat dos estudis de tipus 
estructural. En primer lloc s’ha realitzat un estudi sobre el comportament estructural dels 
forjats existents i en segon lloc, una caracterització dels elements de fusta de la coberta. 
Aquests estudis s’adjunten en l’ANNEX 7 referent a temes estructurals. 
 
Els plànols de projecte recullen gràficament la informació relativa a l’estat actual. 
L’aixecament planimètric (plantes i seccions) s’explica en els plànols 04 a 17. 
 
En el següent punt del present annex s’hi inclouen les fotos de l’estat actual.  
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AN 1.2. Fotografies de l’estat actual 

Seguidament s’adjunten les fotografies  de l’estat actual. La posició de les diferents 
fotografies es grafien en els plànols de planta de l’estat actual (plànols 04 a 07) 
 
F Fotos de façanes 
PB Fotos de la planta baixa 
PP Fotos de la planta primera 
PS Fotos de la planta segona 
PE Fotos de la planta semisoterrani 
PC Fotos de les cales realitzades 
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AN 1.3. Documents parcel.la 

Seguidament s’adjunta la informació cadastral relativa a la parcel.la. 



25/2/2019 Sede Electrónica del Catastro

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=3817006DG4431N0001ID&del=8&mun=218&UrbRus=U&fi… 1/2

Consulta y certificación de Bien Inmueble

FECHA Y HORA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

PARCELA CATASTRAL

CONSTRUCCIÓN

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m

SANIDAD T OD OS 666

SANIDAD T OD OS 333

SANIDAD 1 03 01 136

Fecha
25/2/2019

Hora
14:47:48

Referencia catastral
3817006DG4431N0001ID

Localización
AV NOSTRA SRA MONTSERRAT 18

 08504 SANT JULIA DE VILATORTA (BARCELONA)

Clase
Urbano

Uso principal
Sanidad,Benefic

Superficie construida(*)
1.135 m2

Año construcción
1806

Parcela construida sin división horizontal

Localización
AV NOSTRA SRA MONTSERRAT 18

 SANT JULIA DE VILATORTA (BARCELONA)

Superficie gráfica
809 m2

2
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AN 1.4. Documents de l’edifici 
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AN  2.   ANNEX COMPLIMENT NORMATIVA URBANÍSTICA I PATRIMONIAL 

 
Projecte 

Títol  del projecte: Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta 

Emplaçament: Av. Nostra Senyora de Montserrat 18, Sant Julià de Vilatorta 

 
 

AN  2.1. Marc normatiu 
 

Dades urbanístiques 

Planejament general vigent 
  

Text refòs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en 
endavant POUM) de Sant Julià de Vilatorta 

Data d’aprovació 8 de novembre de 2010 (publicat 14.02.2011)  

Planejament complementari 
vigent - 

Data d’aprovació - 

Classificació urbanística Sòl urbà 

Qualificació del sòl EQ. Sistema d’equipaments comunitari 

Usos permesos Sanitari (EQs) 

Usos compatibles - 

 
Protecció patrimonial 

Document Catàleg de Béns d’Interès Patrimonial en sòl urbà (CPU) / 
POUM 

Data d’aprovació - 

Identificació Fitxa 21 CPU (consideració de BCIL) 

Condicions de protecció Grau de protecció B (article 224 POUM) 

Condicions específiques 

No es podran realitzar obres de nova planta i substituició, tot 
i que està permesa l’ampliació. 
 
 
 
 
 
 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

172 
 

 

AN 2.2. Compliment de la normativa urbanística 

2.2.1. Respecte l’ús 

A dia d’avui l’únic ús permès en l’edifici és el de sanitari. L’Ajuntament ha iniciat el 
procediment per a desenvolupar un Pla Especial d’Usos per tal de permetre-hi també l’ús 
cultural necessari per ubicar-hi la biblioteca.  Fins que aquest no estigui aprovat no es 
podrà validar el present projecte. 
 

2.2.2. Relativa a les condicions d’edificació 

La proposta presentada en el present avantprojecte s’adequa a les condicions d’edificació 
el POUM. L’ampliació que es planteja se situa dins dels límits edificables i respòn als 
paràmetres normatius.  
 

2.2.3. Informe municipal 

S’adjunta informe de l’arquitecte municipal, amb data 19 de juny de 2018, certificant 
aquesta adequació. 
 

AN 2.3. Compliment de la normativa patrimonial 

2.3.1. Justificació del compliment 

Cal esmentar que el Catàleg no està aprovat per la via administrativa que estableix la 
normativa vigent, i que per tant, la consideració de BCIL plantejada en el POUM encara  
no és efectiva. 
 
Malgrat l’anterior, el projecte respòn a les directrius que estableix el POUM per a la 
protecció de nivell B (BCIL). El projecte respecta la volumetrai actual, sense enderrocar-
ne cap part i la completa amb una petita ampliació, possibilitat que es contempla en el 
tipus de protecció sempre i quan es faci dins dins dels paràmetres urbanístics i sense 
afectar els valors protegits. En aquest sentit la nova escala se situa en la façana més 
amagada de l’edifici i a nivell volumètric, per separació i per alçada, no distorsiona ni 
competeix amb el volum preexistent.  
 

2.3.2. Documents del catàleg 

Seguidament d’adjunta la FITXA corresponent a l’edifici de la casa consistorial, i que 
forma part de l’inventari integrat al POUM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
Arquitectes 

Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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AN 3. ANNEX D’ACCESSIBILITAT  

AN 3.1. Objecte 

El present projecte com a objectiu principal l’adequació de les plantes superiors de l’edifici 
de l’Arca de Noè per a biblioteca municipal. També s’intervé de forma parcial en alguns 
espais del centre de salut, per tal de garantir la funcionalitat actual.  
 
Actualment l’edifici no disposa ni d’escala ni d’ascensor adaptat. Tampoc disposa d’accés 
adaptat des de la via pública, ja que s’hi accedeix amb uns graons i una rampa no 
adaptada. 
 
Amb la ubicació de la biblioteca es proposa construir un nou nucli de comunicacions 
vertical adaptat (format per escala i ascensor) per a comunicar els diferents nivells 
(accés, planta primera i segona) i resoldre l’accessibilitat vertical. Per impossibilitats 
geomètriques i funcionals, el nou ascensor no comunicaca amb la planta inferior de 
l’edifici, però aquesta té un accés directe adaptat des de l’exterior.  
 
Es resol també l’accés des de la carrer amb la reurbanització de la zona de davant de 
l’edifici, on es dissenya un rampa adaptada. El projecte resol els recorreguts horitzontals 
adaptats per tots els espais de la biblioteca i es dissenyen els corresponents elements 
adapats (serveis i mobiliari) per tal de donar resposta a les exigències.  
 

AN 3.2. Normativa aplicada 

El present projecte incorpora les exigències bàsiques d’accessibilitat  establertes en 
l’article 3 de la LOE i recollides en el document DB SUA del CTE (versió febrer 2010) que 
n’estableix les exigències a complir. Aquestes exigències es complementen amb les de la 
Llei 135/95 que estableix el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (en endavant CAC), que és 
també d’aplicació en edificis públics de nova construcció públics a Catalunya (art. 19). 
 

AN 3.3. Condicionants del solar i el projecte 

L’ús principal previst per a l’edifici és el de pública concurrència i com a tal s’ha dissenyat 
des del punt de vista de donar resposta a les exigències d’accessibilitat en les condicions 
que tot seguit s’exposen.  
 
Els espais del CAP afectats per la reforma, com la resta d’aquest ús,  tenen la 
consideració d’administratiu. El criteri d’intervenció en aquests espais serà el de com a 
mínim no reduir-ne les prestacions actuals. No s’intervé en la resta d’espais del consultori 
mèdic i per tant, no és objecte del present projecte solucionar-ne aspectes 
d’accessibilitat.  
 
AN 3.4. Condicions d’accessibilitat 

Els valors o nivells de les prestacions a justificar venen donades tant pel Document Bàsic 
d’Utilització i Accessibilitat com pel Decret d’Accessibilitat 135/95 de la Generalitat de 
Catalunya. Per al CAC caldrà complir allò que especifica l’annex 2.1. 
 
Segons el CAC per a usos culturals, i en concret per a biblioteques,  aquest serà de 
compliment en qualsevol cas  i per superfícies superiors a 100m2, havent-se de garantir 
un itinerari adaptat i elements adaptats quan n’hi hagi:  escales, cambra higiènica i 
mobiliari.  
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Pel que fa a la mobilitat vertical, aquesta es fa amb la ubicació d’un ascensor adaptat 
(110x140 de cabina).  A part de l’ascensor es resol un itinerari adaptat/accessible que 
relaciona l’accés amb totes les plantes de l’edifici i tots els elements adaptats/accessibles 
(banys, taulells, etc.).  
 
En els plànols es reflexen gràficament els espais accessibles/adaptats i la configuració 
dels itineraris accessibles/adaptats. 
 
AN 3.5. Compliment de la normativa 

A continuació es justifica en paral·lel el compliment tant de la normativa estatal, que 
defineix els paràmetres d’accessibilitat en el DB SUA (en endavant SUA), com la 
normativa catalana (en endavant CAC), que estableix els paràmetres en la Llei 135/95. El 
projecte adopta les condicions més restrictives de les dues normatives. 
 
1. Accessibilitat des de l’exterior de l’edifici 

SUA  Secció 9. Punt 
1.1.1 

La parcel.la disposarà al menys d’un itinerari 
accessible des de l’exterior que comuniqui amb 
l’entrada de l’edifici. 

CAC  Article 20 Mínim una entrada des de l’exterior ha de ser 
accessible. 

Projecte 

Es projecta una entrada principal accessible. 
S’adequa la plaça exterior, que es preveu de fer nova. 
S’hi fa una rampa adaptada. La planta semisoterrani, 
que serà d’ús restringit, té el seu propi accés a nivell. 

 

2. Accessibilitat vertical / accessibilitat entre plantes 

SUA  Secció 9. Punt 
1.1.2 

Itinerari accessible amb ascensor accesible o rampa 
accessible. Per a edificis de + de PB+2P i +200 m2 
de superfície útil o bé tinguin alguna planta amb més 
de 100 m2 d’ús públic. 

CAC  Article 20 Itinerari adaptat. Com a mínim hi ha d’haver un 
element adaptat per resoldre la comunicació vertical. 

Projecte Es disposa un ascensor adaptat que permet 
comunicar les tres plantes públiques. 

 

3. Accessibilitat horitzontal / accessibilitat en les plantes 

SUA  Secció 9. Punt 
1.1.3 

Itinerari accessible. Que comuniqui el punt d’accés de 
la planta amb les zones d’ús públic, els orígens 
d’evacuació de les zones d’ús  privats i  els elements 
adaptats. 

CAC  Article 21 

Itinerari adaptat. Que comuniqui el punt d’accés de la 
planta amb els elements adaptats. Les portes i passos 
han d’adaptar-se a les condicions establertes en 
l’annex 2 de la Llei. 

         Projecte Es disposa un recorregut adaptat que comunica 
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accessos, elements adaptats i totes les plantes.  
 

4. Itinerari adaptat (CAC) / Itinerari accessible (SUA) 

 SUA CAC  Justificació 
projecte 

Graons No s’admeten No s’admeten (9) No n’hi ha 

Amplada >= 120 cms  (1) >= 90 cms Compleix 

Alçada lliure >= 210 cms  (2) >= 220 cms   >= 220 cms   

Diàmetre espai de gir  150 cms (3) 150 cms (planta) mínim 150 cm 

Paviment Lliscament SUA 1 No lliscant Compleix 
exigències SUA 1 

Pendent longitudinal =< 4% o rampa 
acc. 

--- Rampa accessible  

Pendent transversal =< 2%  --- No n’hi ha  

Senyalització Fletxes 
direccionals 

Banda visual-tàctil 
(8) 

--- Fletxes 
direccionals 

Banda visual-tàctil 

Portes  

 Amplada >= 80 cms  (4) >= 80 cms   >= 80 cms 

Alçada >= 2 m   >= 2 m >= 2 m 

Espai de gir Cercle D=1,2 m (5) Cercle D=1,5 m (5) D=1,5 m 

Mecanismes Maneta (6) 
(pressió o palanca) 

Maneta  
(pressió o palanca) 

Automàtica + 
manetes 

De vidre Clas. Impacte 3B / 
C3 

Senyal. SU A2 
(1.4) 

Sòcol inferior (30 
cms) 

Franja horitzontal 
(7) 

Vidre seguretat + 
Franja 

Rampes    

 Pendent longitudinal =<10% (trams < 
3m)  
=<8% (trams < 
6m) 
4 i 6 % (trams < 
9m) 

=<10% (trams < 3m)  
=<8% (trams < 6m) 
4 i 6 % (trams < 9m) 

RAMPA accessible. 
Dos trams de 4,5m 

i 8%. 
 

Pendent transversal =< 2% =< 2% (exteriors) no 

Longitud tram =< 9 m =< 20 m 4,5m 

Amplada tram =< 120 cms =< 90 cms 150cm 

Espai inici-final tram 1,20 m  1,50 m >1,50m 
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Replans 1,50 m (10) 1,50 m  >1,50m 

Barreres protecció H > 18,5 cms i  
>= 6% 

Ambdós costats 
H= 90-110 cms 

(12) 

Ambdós costats 
H= 90-95 cms (11) 

 
sí 
 

Ascensor  

 Dimensions 1,00 x 1,25 (13) 1,10 x 1,40 1,10x,1,40m 

Botonera Caràcters en 
braille, en relleu i 

contrastats 

Idem. Entre 1 i 1,4 
metres 

1,20 
 

Passamans --- Un. H= 90-95 cm H=90 
 

Portes --- Amplada 80cm. 
Automàtiques. 

80cm 
 

Escales Es fa una escala totalment ADAPTADA (ESCALA 1) 

 Dimensions graons --- Alçada màx=16cm 
Estesa min=30 cm 

màx 16cm  

Número de graons --- 12 entre replans 7 

Estesa --- Sense discontinuïtat 30cm 

Amplada --- Ampada útil >= 1 m 1,18m 

(1) Estrangulaments puntuals d’amplada >= 100 cms de longitud =< 50 cms i amb una 
separació >= 65 cms a forats de pas o canvis de direcció 

(2) Alçada de 220 cms en espais d’ús restringit 

(3) En vestíbul, al fons passadissos (>10 m) i davant ascensors 

(4) Amplada mesurada en el marc. En l’angle de màxima obertura la seva amplada lliure 
de pas reduïda no serà menor de 78 cms. 

(5) Sense ser escombrat per la porta 

(6) Situats entre 80 i 120 cms. Maniobrable amb una sola mà. Pot ser automàtica. 

(7) No caldrà sòcol si el vidre és de seguretat. Franja a 1,50 metres i de més de 50 cms 
d’amplada. 

(8) Fins a punt d’atenció 

(9) S’admeten 2 cms en accés exterior. Amb cantell aixamfranat. 

(10) Els passadissos de menys de 120 cms d’amplada i les portes se situen a més d’ 1,5 
m de l’inici de la rampa. 

(11) Amb una secció igual o equivalent a la d’un tub de 3-5 cms de diàmetre, separat com 
a mínim 4 cms del parament vertical. Sòcol 10 cms 

(12) Si té més de 3 metres els passamans s’allargaran 30 cms en els extrems. Seran 
ferms, fàcils d’agafar i estaran separats del parament com a mínim 4 cms. El sistema 
de subjecció no interferirà el pas de la mà. Sòcol 10 cms. 

(13) Per a edificis de menys de 1000 m2 i amb una porta o dues confrontades 
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5. Elements adaptats (CAC) / Elements accessibles (SUA) 

 SUA CAC  Projecte 

Aparcament Per les característiques de l’emplaçament i solar, no se’n 
preveu 

Serveis higiènics 1 cada 10 unitats 1 cambra mínim 2 cambres noves  

 Espai de gir lliure D>=1,50 D>=1,50 D>1,50 

Portes Idem. itineraris accessibles  

 Amplada >= 80 cms   >= 80 cms   85cm 
 

Obertura --- enfora / 
corredissa 

enfora 
  

Mecanismes i acces.  

 Color mecanismes Color destacat --- sí 
 

H mecanismes Entre 0,7 m i 1,2 m Entre 0,4 m i 1,4 
m 

sí 
 

Descàrrega Pressió o palanca (4) Pressió o 
palanca 

Pressió 
 

Aixetes Palanca o detecció (5) --- Pressió 
 

Lavabo (7)  

 Espai inferior  lliure H=70 cms  / P=50 cms --- sí 
 

Altura superior =< 85 cm --- 85cm 
 

WC  

 Lateral lliure >= 80 cms >= 80 cms 80cm (9) 

H seient 45-50 cms 45 cms (recom.) 45cm 
 

Urinaris Si + de 5 u., 1 més baix 
(H=30-40 cms) 

--- 
--- 
 

Mirall H inferior =< 90 cms H inferior =< 90 
cms 

90cm 
 

Barres recolzament (3)   

 Diàmetre 30-40 mms (2) --- sí 

Altura 70-75cm 70-75 cms sí 
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Longitud >= 70 cms (3)  sí 

Suport 1 kN (1)  sí 

Vestidors 1 cada 10 unitats 1 peça adaptada No se’n fan 

 Espai No se’n projecten 

 Amplada de pas >= 120 cms >= 90 cms --- 

Espai de gir lliure D>=1,50 D>=1,50 --- 

Portes Idem. itineraris accessibles 

WC i bidets Idem. serveis higiènics 

Dutxa  

 Dimensions espai 0,80 m x 1,20 m (6) 0,80 m x 1,20 m 
(6) 

--- 

Alçada seient H=45-50 --- --- 

Dimensions seient 40x40 40x40 --- 

Espai lateral >= 80 cms (1 costat) >= 80 cms (1 
costat) 

--- 

Pendent =< 2% (enrasat)  --- 

Barres  Idem. serveis higiènics 

Paviment No lliscant No lliscant --- 

Alçada aixetes --- 0,90 m - 1,20 m 
(8) 

--- 

Mobiliari fixe 1 punt atenció acces. 1 element mínim Taulell 
informació 

 H pla de treball 0,85 m màxim 0,85 m màxim  0,80 

Amplada taulell 80 cms   80cm 

Espai lliure inferior 70 (H) x 80 x 50 cms 70 cms alçada 70x80x50 

notes 

(1) Suporten una força equivalent en totes les direccions. 

(2) Separades del parament 45-55 mms. En inodors  separats 65-70 cms entre elles. 

(3) En inodor una a cada costat, éssent  les barres de la banda de transferència abatibles. 
En les dutxes barres de recolzament horitzontal almenys en dues parets en cantonada 
i una vertical a 60 cms de la cantonada o del respatller del seient. 

(4) Amb polsadors de gran superfície 

(5) Automàtica. Des de seient a màxim 60 cms. 

(6) Si és un espai tancat, ha de complir amb l’espai de gir amb diàmetre 1,5 metres. 

(7) No tindran pedestal 

(8) Se situarà al centre del costat més llarg. 

(9) Un dels WC disposa d’accés des del lateral dret i el segon des de l’esquerra. 
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6. Senyalització de l’accessibilitat 

D’acord amb el que indica el DB SUA 9, en el seu apartat 2, per tal de facilitar l’accés i 
utilització independent, no discriminatòria i segura de l’edifici,  se  senyalitzaran els 
itineraris i els elements accessibles en atenció als requeriments de dotació de la taula 
2.1. i les característiques del punt 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
Arquitectes 

Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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AN  4.   ANNEX DE SOSTENIBILITAT 

AN  4.1   Memòria de sostenibilitat 

4.1.1. Introducció 

4.1.1.1. Limitacions arquitectòniques, patrimonials i econòmiques 

D’entrada és important assenyalar les limitacions que ens trobem a l’hora d’intervenir en 
un edifici existent com el que ens ocupa per tal de dotar-lo d’un millor comportament 
ambiental i energètic, ja que la forma i la geometria de l’edifici (pell, obertures, 
orientacions, etc.) ja ens ve donada d’inici. Aquesta dificultat és major quan l’edifici té 
interès patrimonial i les possiblitats de transformació i millora en aquest sentit es veuen 
encara més limitades.  
 
Tot i això, el projecte proposa una sèrie d’operacions a petita escala, epidèrmiques i 
d’acupuntura (en les obertures, en la pell, etc.) per tal de millorar en la mesura del 
possible el comportament de l’existent (especialment  la seva envolupant tèrmica) i dotar-
lo de major eficiència energètica. 
 
4.1.1.2. Sostenibilitat urbana i patrimoni 

En tot cas, es considera que les aportacions més importants pel que fa la sostenibilitat 
(de l’edifici, i per extensió del municipi) que aporta el present projecte,  no recauen tant en 
les solucions tecnològiques i d’envolupant, com en la pròpia opció de la intervenció, en el 
fet d’apostar per un edifici existent parcialment en desús i dotar-lo d’un nou ús i un 
comportament millorat. La major aposta sostenibilista és la recuperació d’uns espais 
‘morts’ per a la vila,  i més encara, quan aquest edifici té un component històric i social 
destacat. Mai més ben dit, la recuperació d’un patrimoni i uns valors per a llegar-los a les 
generacions futures. 
 
4.1.1.3.  Cicle de vida i sostenibilitat tecnològica 

I en darrer lloc, en relació  a aquesta escala més global de la sostenibilitat, el projecte fa  
un important esforç per mantenir al màxim l’estructura i els materials preexistents de cara 
a allargar el seu cicle de vida de l’edifici i els seus components, principalment pel que fa 
al reforç de l’estructura original de cara a donar resposta al nou ús, tant de sostres i murs, 
aprofitant-ne tant les prestacions mecàniques (noves càrregues d’ús) com funcionals 
(minimització de divisòries) i energètiques (inèrcia). Aquest enfocament que aporta grans 
guanys a la ‘sostenibilitat’ de la intervenció, ja que es minimitzen residus, consums de 
materials i energia, etc. no queda recollit en les estadístiques i els anàlisi numèrics de les 
eines normatives, més vinculades a la visió tecnológica de la sostenibilitat. 
 
4.1.2. Materials i residus 

Tal com s’ha comentat en el punt anterior el projecte aposta  pel màxim aprofitament de 
l’existent.  Aquest fet comporta, és clar, una reducció important en la producció de residus 
durant el procés de l’obra i una reducció important de la despesa energètica en 
comparació amb operacions més dràstiques.  I s’allarga de manera important el cicle de 
vida  dels materials que conformen l’edificació preexistent.  
 
Podriem resumir els següents de la intervenció punts en atenció als materials: 
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� Aprofitament de l’estructura existent, tant dels sostres de biguetes de formigó com 
de la coberta d’elements de fusta. Els reforços que s’hi fan, generalment 
metàl.lics, també s’optimitzen de cara a reduir l’ús de material i per tant, d’energia.  

� Aprofitament màxim de les parets actuals per a conformar els espais de la 
biblioteca, i així minimitar la realització de noves compartimentacions i divisòries. 
Per altra banda, es minimitza l’obertura d’estintolaments al mínim imprescindible. 
Es redueixen les operacions d’enderroc, de resvestiment i de repicat, operacions 
generadors de molts residus i nocivitats. 

� Pel que fa a les operacions ‘noves’ aquestes es plantegen amb elements muntats 
en sec i prefabricats o semiprefabricats en taller, de fàcil muntatge i 
desemuntatge, seguint la mateixa política de reducció de residus i minimització del 
consum energètic durant el procés de l’obra.  

� Pel que fa a les instal.lacions, aquestes es plantegen majoritàriament vistes, de 
fàcil accés, manteniment i operabilitat.  

 
Per altra banda, cal assenyalar que durant el procés constructiu de l’equipament no 
s’utilitzaran materials prohibits (plom, amiant, escumants i blocs d’escumes amb CFCs, 
etc....), així com fustes que no provinguin de boscos de tala controlada i repoblació.  
 
S’utilitzaran materials respectuosos amb el mediambient (per exemple vernissos o 
pintures a l’aigua), així com materials i sistemes propis del país (pedra natural local, 
etc...). 
 
4.1.3. Aigua 

Pel que fa a l’eficiència en el consum d’aigua, s’utilitzaran dispositius i sistemes d’estalvi 
d’aigua, com ara aixetes amb polsador i temporitzador de flux als lavabos. Les  cisternes 
dels WC seran de  doble descàrrega. 
 
Com que el règim pluviomètric no és molt elevat (prop dels 700 mms anuals), per la 
repercussió econòmica de la inversió i el consum previst,  no considerem necessari 
introduir sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials. 
 
Per altra banda, es planteja xarxa separativa per a la recollida d’aigües fins a l’exterior de 
l’edifici.  
 

4.1.4 Energia 

4.1.4.1. Solucions bioclimàtiques passives 

Façanes.  Optimització de la pell  

Es dota la façana actual façana de pedra, que pel seu gruix de 50cm, ja disposa de cert 
aïllament tèrmic (resistència de 0,36 m2k/W),  d’un revestiment interior continu de cara a 
minimitzar les pèrdues energètiques, i en conseqüència, reduir les demandes, especialment 
de calefacció a l’hivern. Es proposa realitzar un trasdossat interior de cartró-guix incorporant 
50mm d’aïllament a a base de llana mineral.  La solcuió d’aïllament interior és una bona 
solució en espais d’ús discontinu, ja que redueix el volum d’aire a climatitzar. La solució final 
dels murs de façana permet reduir la conductivitat (U) dels murs a  0,45 W/m2k. 
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Obertures. Proteccions solars i vidres segons orientació 

Es col.loquen totes les fusteries noves, ja que les existents són de vidre senzill i estan en 
molt mal estat, fet que comporta altes infilitracions d’aire. Es col.loquen noves fusteries de pi 
amb perfils assajats i certificats amb bones prestacions d’estanqueïtat i aïllament tèrmic 
(amb doble junta de goma). Els envidraments seran dobles i es combinaran els vidres amb 
factor solar (valors al voltant del 30%) en  les orientacions més assolellades amb els vidres 
baix emissius a nord (U=1,4 W/m2K).  Els vidres de factor solar mimitzen l’entrada de 
radiació solar i optimitzen el funcionament energètic de l’edifici,  tot millorant el comfort dels 
usuaris. . Els vidres baix emissius tenen una capa incorporada sobre un vidre incolor, que 
reflexa les radiacions de gran longitud d’ona, superiors a 5μm, evitant que aquest tipus de 
radiacions es perdin a l’exterior. 
 

Aquesta estratègia permet l’optimització dels valors de factor solar modificat exigits tant al 
CTE HE-1 com al Decret d’Ecoeficiència per les diferents orientacions. 
 
Per altra banda, totes les finestres es propsen practicables de manera que en èpoques 
intermitges es pugui gaudir de ventilació natural creuada.  
 

Cobertes 

La coberta actual ja disposa d’una bona solució d’aïllament, amb 80mm de gruix d’aïllament 
(planxes de poliestirè) i una solució ventilada de teules per sobre. Tot i això, per minimitzar 
encara més les demandes de l’edifci, es reforça per sota la solcuió actual amb 50mm 
d’aïllament complementari amb llana de roca. Aquest aïllament també serveix per donar 
resposta als requeriments de condicionament acústic interior dels espais de la biblioteca. 
Aquesta solució reforçada permet reduir la transmisisivtat de coberta, que sempre és un 
element molt exposat i sensible, amb altes repercussions al  comportaent passiu de 
l’edificació,  a valors molt baixos, entorn els 0,20 W/m2k. 
 
Solera 

Es dota els espais d’intervenció en contacte amb el terreny d’una nova solera aïllada. Es 
proposa col.locar un aïllament continu de 30mm a base de planxes de poliestirè.  
 

4.1.5. Sistema d’instal.lacions 

Un cop reduïdes les demandes a partir de les operacions realitzades en l’envolupant de 
l’edifici, es complementa l’aportació energètica amb sistemes i equips mecànics, que es 
dissenyen el màxim d’eficients. 
 
4.1.5.1. Sectorització 

Per a reduir el consum derivat de les instal.lacions, especialment de la climatització i 
l’enllumenat, es dissenya la màxima sectoritzacño possible d’acord amb la funcionalitat de 
l’edifci, de manera que per exemple, les instal.lacions de la sala d’actes puguin funcionar de 
manera totalment autònoma a la resta de les instal.lacions de l’edifici.  
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4.1.5.2. Producció d’energia tèrmica (fred i calor) 

Per a satisfer la demanda de calor  fred es proposa la instal·lació d’un sistema de bomba de 
calor de geotèrmia (aigua-aigua), per les raons i avantatges que es detallen a continuació: 

• A diferència de l’Aerotèrmia, la bomba de calor de Geotèrmia no necessita ser 
instal·lada a l’exterior, no necessita cabals d’aire a l’unitat exterior i no emet soroll. 

• Al no instal·lar-se calderes, no són necessaris xemeneies, instal·lacions d’armaris 
i canonades de gas exteriors, sitges de biomassa o dipòsits de gasoil. 

• El sistema de geotèrmia en relació a l’aerotèrmia, proporciona una eficiència 
addicional. 

• Així com l’aerotèrmia en dies de boira funciona amb una molt baixa eficiència 
energètica, el sistema amb geotèrmia no es veu afectat. 
 

La possibilitat de disposar d’espai lliure en la parcel.la d’actuació permet implantar de 
manera fàcil el sistema geotèrmic. Es proposa realitzar sis pous en profunditat, connectats a 
la bomba situada en un espai específic de la planta soterrani de l’edifici, un espai actualment 
desocupat. La bomba es dissenya amb una potència frigorífica de 35kW i calorífica de 
39kW. 
 
4.1.5.3. Distribució d’energia (fred i calor) 

La distribució calor es realitza mitjançant terra radiant, donat que que aquest sistema permet 
donar el màxim benestar tèrmic conjugat amb un mínim nivell de pèrdues energètiques. El 
terra radiant funciona a baixa temperatura del fluid caloportador, a l’igual que la geotèrmia, 
cosa que fa molt interessant  la seva instal·lació conjunta, per maximitzar el rendiment de la 
bomba de calor. Per a maximitzar el rendiment i reduir les pèrdues es proposa suplementar 
el nivell de aïllament instal·lat sota el terra radiant a base de planxes de poliestirè. 
 
Per a la distribució de fred es proposa també utilitzar el terra radiant com a refrescant, donat 
que la humitat de l’ambient a la zona a l’ estiu és baixa. El terra refrescant podrà funcionar 
autònomament la major part del temps i per situacions de humitats altes automàticament es 
posarà en marxa un fancoil que al produir fred condensarà l’aigua del ambient reduint així la 
humitat. En tot cas es preveuran sondes de rosada per garantir que sigui impossible la 
condensació d’aigua al terra. 
 
En els espais amb majors càrregues tèrmiques de fred  i amb un ús més esporàdic, com és 
el  cas de la sala polivalent, s’instal.la un climatitzador per a  proporcionar un escalfament 
ràpid. També es dota de climatitzadors els espais de treball intern.  
 
4.1.5.4. Sistema de Ventilació. 

La gestió de la ventilació és un punt clau a l’hora d’obtenir un edifici eficient.  Es dota l’edifici 
d’un sistema de recuperació d’energia  entàlpic que maximitza la recuperació. La distribució 
de l’aire de renovació es realitza a través de conducte i en cada espai es disposa de 
comportes que s’obriran quan la qualitat d’aire estigui deteriorada. L’unitat de tractament 
d’aire primari (recuperadors), amb un cop de més de 4, si situa a sobre de la nova escala 
exterior. El sistema de control de velocitat dels ventiladors disposarà d’una sonda de pressió 
i regularà el cabal en funció de les comportes obertes minimitzant així el consum energètic. 
 

4.1.5.5.  Eficiència en lel sistema d’enllumenat 

Tot i la utilització de tancaments transparents amb baix factor solar o de baixa emissivitat, 
segons les orientacions de les superfícies vidrades, els vidres  triats permeten una 
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transmissió lluminosa bona. Al mateix temps que acompleixen la seva funció energètica, 
evitant les pèrdues tèrmiques o els guanys a través d’elles, garanteixen un bon nivell lumínic 
i un nivell de comfort adequat.  
 
En els espais més tancats, es proposa l’ús de solucions finals de colors clars per tal 
d’afavorir els rebots de la il·luminació natural. Per a espais grans es disposa de diferents 
circuits d’il·luminació sectoritzats que poden ser accionats per separat. 
 
S’incorporen temporitzadors que apaguen la il·luminació artificial en funció d’un temps 
preestablert després de la seva encesa en espais com els lavabos individuals, on 
l’interruptor per encendre la il·luminació de nou estarà a l’abast de l’usuari. 
 
Pel que fa a la il·luminació, s’utilitzen preferentment lluminàries de baix consum amb 
tecnologia LED, amb rendiments iguals o superior a 90lm/W. Per als diferents espais s’han 
buscat nivells d’uniformitat superiors al 40% i amb valors d’eficiència VEEI per sota del que 
estableix el DB-HE. 
 
4.1.5.6. Producció fotovoltaica 

Un cop reduïdes les demandes i optimitzades les instal.lacions, es proposa complementar 
l’estratègia de sostenibilitat amb la implantació d’una central de producció fotocoltaica 
d’autoconsum  per a compensar part de l’energia consumida pel propi edifici.  
 
La instal·lació, que se situa integrada a l’arquitectura, en el mòdul d’escala exterior, en 
coberta i façana,  cap a l’orientació sud. Consta de mòduls fotovoltaics, inversor híbrid, 
bateries i sistema de supervisió d’injecció zero. Es preveu la instal·lació de 18 mòduls 
fotovoltaics amb una estimació de producció anual d’energia elèctrica al voltant de 5.676kW. 
Amb l’acumulació de les bateries es preveu un aprofitament del 100% de l’energia 
obtinguda. 
 
4.1.5.7. Sistema de gestió centralitzat 

S’implantarà un sistema de Gestió Tècnica Centralitzada amb l’objectiu de controlar i 
optimitzar el funcionament de les instal·lacions, tant els nivells de confort, consums 
energètics així com en el de manteniment dels equips. El control de consums serà dut a 
terme per l’empresa Osona Energia, que ja s’encarrega de la gestió de la resta de centres 
del municipi i de la comarca.  
 
4.1.6. Certificació energètica 

Tot i les limitacions expressades en el primer punt de l’annex, s’ha optimitzat l’envoltant 
tèrmica i el sistema d’instal.lacions assolint una qualificació energètica de nivell A, amb un 
consum de 53 kwh/m2. Veure resultats en l’ANNEX 5 d’eficiència energètica. 
 

AN  4.2   Justificació del Decret d’Ecoeficiència 

Seguidament s’adjunta la fitxa de justificació del compliment del Decret d’Ecoeficiència de 
Catalunya. 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 

Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
Arquitectes 

Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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DADES DE L'EDIFICI:

X
Usuaris

AIGUA tots els usos P A

S X X
S X X
S X X

S

(5)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i una 
d’aigua calenta 

N

0%

al'interior de les unitats privatives

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente

etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

Usuaris

Nova edificació

Osona

Gran rehabilitació

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

X

X

V2.0.3

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació

en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no compta amb suficient assolellament

a un espai comunitari

per protecció patrimoni cultural català

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

S

S

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu : S

X

X

cal justificar-ho adequadament a la memòria

70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

III

S

l/dia

(4)

00

XAdministratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km ≤ 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km ≤ 3,30 W/m2K 

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AVINGUDA MARE DE DEU DE MONTSERRAT SN

BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

Sant Julià de Vilatorta

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

X

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

X
AIXETES

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

X X

X

preveu un espai fàcilment accessible de      150 

dm3 per separar les fraccions següents:   

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

0%

X

Situació:

Municipi:

AILLAMENT TÈRMIC

PROJECTE (1)

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

S

S

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

1/2



P A

S

P A

5

5 S X X

5

5

6 S X

6

5

4 X X

6

8 S X X

4

5 S V

4 S X X

4

5

8

7

3 S X X

31

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

M

D
ec

re
t 

21
/2

00
6 

- 
A

do
pc

ió
 d

e 
cr

ite
ris

 a
m

bi
en

ta
ls

 i 
d'

ec
oe

fic
iè

nc
ia

 e
n 

el
s 

ed
ifi

ci
s.

  O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
 .C

ol
·le

gi
 d

'A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
  .

 D
ep

ar
ta

m
en

t d
e 

M
ed

i A
m

bi
en

t i
 H

ab
ita

tg
e.

 G
en

er
al

ita
t d

e 
C

at
al

un
ya

. v
 1

.1
- 

A
go

st
 2

00
6

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

X

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents,
i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en
l’espai inferior sigui ≤  74 dBA

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC

X

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE D'EXECUCIÓ

X

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA
ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

X

S

X

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%

de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K

PROJECTE

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

PUNTS
M

X

PROJECTE

X

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra.   Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant 
la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

2/2



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

193 
 

AN 5.   ANNEX D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
AN 5.1. Percentatge d’estalvi de la demanda energètica respecte a l’edifici de 
referència 
 

%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (56.8 - 41.4) / 56.8 = 27.1 % ³ %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 1 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'.  

  

AN 5.2. 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)) 

biblioteca 563.88 8 h, Baixa 2.4 23330.9 41.4 32025.4 56.8 27.1 

  563.88   2.4 23330.9 41.4 32025.4 56.8 27.1  
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 = 2.4 W/m²), la 
càrrega de les fonts internes de l'edifici es considera Baixa, per la qual cosa el 
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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. 
 

AN 5.3. Resultats mensuals 

5.3.1. 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 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 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 

 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. 
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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 
-- -- 3.0 12.3 93.6 121.3 247.2 221.7 135.8 38.0 5.5 -- -

25747.6 -45.7 
-3397.2 -2845.1 -2809.6 -2312.9 -1831.9 -1599.4 -1354.9 -1345.6 -1399.9 -1740.7 -2695.0 -3294.0 

Qtr,w 
-- -- 0.3 1.7 13.7 17.3 36.4 32.5 19.9 5.4 0.8 -- 

-4363.5 -7.7 
-580.1 -484.4 -477.5 -391.4 -308.0 -265.6 -221.7 -219.6 -231.0 -293.0 -457.8 -561.5 

Qve 
-- -- 0.0 0.0 3.6 7.7 18.1 13.9 9.7 1.0 0.0 -- -

10359.0 -18.4 
-1427.1 -1137.7 -1119.7 -900.6 -726.8 -537.6 -418.7 -451.9 -487.6 -717.9 -1110.6 -1376.9 

Qint,s 
1035.3 920.2 1035.3 958.6 1035.3 996.9 996.9 1035.3 958.6 1035.3 996.9 996.9 

11968.2 21.2 
-2.9 -2.6 -2.9 -2.7 -2.9 -2.8 -2.8 -2.9 -2.7 -2.9 -2.8 -2.8 

Qsol 
222.4 320.5 456.2 527.6 643.6 618.7 671.8 610.1 465.8 405.8 259.2 200.9 

5372.5 9.5 
-1.2 -1.8 -2.5 -2.9 -3.6 -3.4 -3.7 -3.4 -2.6 -2.3 -1.4 -1.1 

Qedif -73.2 -14.6 -35.7 83.6 -133.2 1.8 -106.6 20.4 134.1 28.9 66.4 28.1   

QH 4223.9 3245.4 2953.1 2026.6 1216.6 652.7 180.7 124.5 432.8 1242.3 2938.9 4010.4 23247.9 41.2 

QC -- -- -- -- -- -7.6 -42.7 -35.1 -33.1 -- -- -- -118.5 -0.2 

QHC 4223.9 3245.4 2953.1 2026.6 1216.6 660.4 223.3 159.6 465.8 1242.3 2938.9 4010.4 23366.4 41.4  
 

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). 

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 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).  
  

5.3.2. Demanda energètica mensual de calefacció i regfrigeració 

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: 
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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 250 250 1839 7 22.42 0.1649 

Refrigeració 22 22 61 2 3.44 0.0096  
  
 
5.3.3.  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: 

 

biblioteca 

 
  

5.2.4.  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)) 

biblioteca (Af = 563.88 m²; V = 1574.14 m³; Atot = 1515.36 m²; Cm = 75297.626 kJ/K; Am = 815.73 m²) 

Qtr,op 
-- -- 3.0 12.3 93.6 121.3 247.2 221.7 135.8 38.0 5.5 -- -

25747.6 -45.7 
-3397.2 -2845.1 -2809.6 -2312.9 -1831.9 -1599.4 -1354.9 -1345.6 -1399.9 -1740.7 -2695.0 -3294.0 

Qtr,w 
-- -- 0.3 1.7 13.7 17.3 36.4 32.5 19.9 5.4 0.8 -- 

-4363.5 -7.7 
-580.1 -484.4 -477.5 -391.4 -308.0 -265.6 -221.7 -219.6 -231.0 -293.0 -457.8 -561.5 
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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)) 

Qve 
-- -- 0.0 0.0 3.6 7.7 18.1 13.9 9.7 1.0 0.0 -- -

10359.0 -18.4 
-1427.1 -1137.7 -1119.7 -900.6 -726.8 -537.6 -418.7 -451.9 -487.6 -717.9 -1110.6 -1376.9 

Qint,s 
1035.3 920.2 1035.3 958.6 1035.3 996.9 996.9 1035.3 958.6 1035.3 996.9 996.9 

11968.2 21.2 
-2.9 -2.6 -2.9 -2.7 -2.9 -2.8 -2.8 -2.9 -2.7 -2.9 -2.8 -2.8 

Qsol 
222.4 320.5 456.2 527.6 643.6 618.7 671.8 610.1 465.8 405.8 259.2 200.9 

5372.5 9.5 
-1.2 -1.8 -2.5 -2.9 -3.6 -3.4 -3.7 -3.4 -2.6 -2.3 -1.4 -1.1 

Qedif -73.2 -14.6 -35.7 83.6 -133.2 1.8 -106.6 20.4 134.1 28.9 66.4 28.1   

QH 4223.9 3245.4 2953.1 2026.6 1216.6 652.7 180.7 124.5 432.8 1242.3 2938.9 4010.4 23247.9 41.2 

QC -- -- -- -- -- -7.6 -42.7 -35.1 -33.1 -- -- -- -118.5 -0.2 

QHC 4223.9 3245.4 2953.1 2026.6 1216.6 660.4 223.3 159.6 465.8 1242.3 2938.9 4010.4 23366.4 41.4  
 

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). 

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).  
  

AN 5.3. Model de càlcul de l’edifici 

5.3.1.  Zonificació climàtica 

L'edifici objecte del projecte se situa en el municipi de Sant Julià de Vilatorta (província 
de Barcelona), amb una altura sobre el nivell del mar de 600 m. Li correspon, conforme 
a l'Apèndix B de CTE DB HE 1, la zona climàtica D1. 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. 
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AN 5.4. Zonificació de l’edifici, perfil d’ús i nivell de condicionament 
 
5.4.1. 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) 

 

biblioteca (Zona habitable, Perfil: Baixa, 8 h) 

Informaió i fons infantil 81.97 260.25 1.00 0.80 410.5 307.9 1026.3 20.0 25.0  

Area d'accés 28.35 90.01 1.00 0.80 142.0 106.5 354.9 20.0 25.0  

Diaris i revistes 69.50 220.66 1.00 0.80 348.0 261.0 870.1 20.0 25.0  

Espai polivalent 48.76 154.81 1.00 0.80 244.2 183.1 610.4 20.0 25.0  

Treball intern 13.83 43.91 1.00 0.80 69.3 51.9 173.1 20.0 25.0  

Despatx direcció 8.44 26.80 1.00 0.80 42.3 31.7 105.7 20.0 25.0  

Fons General 313.03 777.70 1.00 0.80 1567.7 1175.7 3919.1 20.0 25.0  

  563.88 1574.14 1.00 0.80/0.232* 2823.9 2117.9 7059.7 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·hhru), on hhru 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. 

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. 

 
  
 
5.4.2. 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: Baixa, 8 h (ús no residencial)  

Temp. Consigna Alta (°C) 

Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
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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 -- -- -- -- -- -- 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  

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   
  

AN 5.5. Descripció geomètrica i constructiva del model de càlcul 

5.5.1. 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 (-40.9 kWh/(m²·any)) suposa el 
76.6% de la transmissió tèrmica total a través d'aquesta envolupant (-53.4 kWh/(m²·any)). 

  Tipus S 
(m²) 

c 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

åQtr 
(kWh 
/any) 

a I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

åQsol 
(kWh 
/any) 

biblioteca 

Façana  7.28 14.93 0.42 -176.5 0.4 V SO(-138.77) 0.99 36.4 

Façana  8.10 14.93 0.42 -196.4 0.4 V NO(-48.77) 0.37 5.6 

Façana  2.11 14.93 0.42 -51.2 0.4 V NO(-48.76) 0.32 1.3 

Façana  46.66 14.93 0.42 -1131.4 0.4 V NO(-48.77) 0.83 72.9 

Façana  11.22 14.93 0.42 -272.1 0.4 V NE(41.43) 0.99 17.1 

Envans  126.60 51.23               

Envans  8.84 51.23 0.57 -291.1           

Envans  126.60 24.74               

Forjat entre pisos  250.72 80.44 0.70 -10132.9           

Forjat entre pisos  125.95 172.66               

Façana  13.24 14.93 0.42 -321.1 0.4 V NE(41.43) 0.98 19.9 

Envans  24.35 24.74 0.38 -536.9           

Forjat entre pisos  3.54 80.44 0.23 -47.1           
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  Tipus S 
(m²) 

c 
(kJ/ 

(m²·K)) 

U 
(W/ 

(m²·K)) 

åQtr 
(kWh 
/any) 

a I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,o 

åQsol 
(kWh 
/any) 

Façana  10.74 14.93 0.42 -260.4 0.4 V SO(-138.77) 0.97 52.4 

Façana  46.15 14.93 0.42 -1119.1 0.4 V SE(131.23) 0.83 184.0 

Envans  5.31 51.23 0.09 -26.2           

Envans  13.57 24.74 0.09 -67.0           

Envans  17.96 24.74 0.57 -591.0           

Façana  9.69 14.93 0.42 -235.0 0.4 V SO(-138.77) 1.00 48.6 

Façana  5.55 14.93 0.42 -134.7 0.4 V SO(-138.77) 0.99 27.8 

Façana  31.20 14.93 0.42 -756.4 0.4 V SO(-138.77) 0.95 149.4 

Façana  32.40 14.93 0.42 -785.5 0.4 V NE(41.43) 0.89 44.3 

Tancament_Passera  0.73 16.44 0.26 -10.7 0.4 V NO(-48.77) 0.38 0.3 

Tancament_Passera  4.37 16.44 0.26 -64.3 0.4 V SO(-138.81) 0.85 11.3 

Tancament_Passera  4.37 16.44 0.26 -64.3 0.4 V NE(41.23) 0.60 2.4 

Forjat entre pisos  125.95 80.44               

Forjat entre pisos  3.69 80.44 0.11 -22.3           

Forjat entre pisos  2.25 151.33 2.72 -364.3 0.6 H   0.94 140.1 

coberta teula+fusta  201.54 17.83 0.23 -2734.4 0.6 39 SE(131.23) 1.00 1318.4 

coberta teula+fusta  196.60 17.83 0.23 -2667.4 0.6 39 NO(-48.77) 1.00 740.2 

          -23060.1         2872.5  
on: 

S: Superfície de l'element. 

c: 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. 

a: 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.  
  

5.5.2. 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 (-7.7 kWh/(m²·any)) 
suposa el 14.5% de la transmissió tèrmica total a través d'aquesta envolupant (-53.4 
kWh/(m²·any)). 

  Tipus S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 

FF 
(%) 

Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

åQtr 
(kWh 
/any) 

ggl a I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

åQsol 
(kWh 
/any) 

biblioteca                           

EI2-60  2.03   1.00 2.00 -231.0   0.6 V NO(-48.76) 0.00 0.50 18.4 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V SO(-138.77) 0.25 1.00 116.1 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V NO(-48.77) 0.38 0.66 59.5 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V NO(-48.77) 0.38 0.73 65.6 
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  Tipus S 
(m²) 

Ug 
(W/ 

(m²·K)) 

FF 
(%) 

Uf 
(W/ 

(m²·K)) 

åQtr 
(kWh 
/any) 

ggl a I. 
(°) 

O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 

åQsol 
(kWh 
/any) 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V NO(-48.77) 0.38 0.85 76.1 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  6.60 1.40 0.28 2.10 -599.1 0.31 0.6 V NO(-48.77) 0.38 0.87 310.2 

incolor 4+4/16/4+4 baix 
emissiu  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.58 0.6 V NE(41.43) 0.38 1.00 144.6 

Porta interior  1.36   1.00 2.00 -154.8               

incolor 4+4/16/4+4 baix 
emissiu  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.58 0.6 V NE(41.43) 0.38 0.99 143.8 

Porta interior  2.40   1.00 1.34 -183.0               

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V SO(-138.77) 0.25 0.98 114.1 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  8.25 1.40 0.28 2.10 -748.9 0.31 0.6 V SE(131.23) 0.25 0.87 490.1 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V SE(131.23) 0.25 0.87 98.2 

Porta interior  1.56   1.00 0.30 -26.6               

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V SO(-138.77) 0.25 1.00 116.0 

Porta interior  1.16   1.00 2.00 -131.5               

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V SO(-138.77) 0.25 0.99 115.7 

EI2-60  1.75   1.00 2.00 -199.2   0.6 V NO(-48.77) 0.00 0.53 16.9 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V SO(-138.77) 0.66 0.99 271.3 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  1.65 1.40 0.28 2.10 -149.8 0.31 0.6 V SO(-138.77) 0.25 0.97 112.7 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  0.27 1.40 0.35 2.10 -25.3 0.31 0.4 V SO(-138.77) 0.36 0.83 19.0 

incolor 4+4/16/4+4 factor 
solar  0.27 1.40 0.35 2.10 -25.3 0.31 0.4 V SO(-138.77) 0.36 0.83 19.0 

incolor 4+4/16/4+4 baix 
emissiu  0.27 1.40 0.35 2.10 -25.3 0.58 0.4 V NE(41.43) 0.38 0.81 17.1 

incolor 4+4/16/4+4 baix 
emissiu  2.10 1.40 0.28 2.10 -190.8 0.58 0.8 V NE(41.43) 0.38 0.98 185.2 

incolor 4+4/16/4+4 baix 
emissiu  0.27 1.40 0.35 2.10 -25.3 0.58 0.4 V NE(41.43) 0.38 0.97 20.4 

            -4363.5             2530.0  
 

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. 

ggl: Transmitància total d'energia solar de la part transparent. 

a: 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. 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

203 
 

Fsh,o: Valor mitjà anual del factor de correcció d'ombra per obstacles exteriors. 

Qsol: Guany solar acumulat al llarg de l'any.  
  
5.5.3. 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 (-4.8 kWh/(m²·any)) suposa el 8.9% de la transmissió tèrmica 
total a través d'aquesta envolupant (-53.4 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 (-45.7 kWh/(m²·any)), el percentatge a 
causa dels ponts tèrmics és el 10.4%. 

  Tipus L 
(m) 

y 
(W/(m·K)) 

åQtr 
(kWh 
/any) 

biblioteca         

Cantonada sortint  9.53 0.077 -42.4 

Front de forjat  87.07 0.315 -1584.1 

Cantonada sortint  6.35 0.500 -183.3 

Cantonada sortint  0.80 0.056 -2.6 

Coberta plana  36.40 0.267 -561.1 

Coberta plana  8.57 0.229 -113.4 

Coberta plana  6.95 0.500 -200.7 

        -2687.5  
on: 

L: Longitud del pont tèrmic lineal. 

y: 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.  
  

AN 5.6. 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. 
 

 

 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

204 
 

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; 

−  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.  

 

AN 5.7. Documents de verificació 

 

 
 



Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Sant Julià de Vilatorrada

Dirección Nostra Sra. de Montserrat, 16 - - - - - -

Municipio Sant Julià de Vilatorta Código Postal 08504

BarcelonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

D1Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 556107DG6085N0001GD / 8556106DG6085N0001YD

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos 43716907WNIF/NIERAMON NAVÉS SELLART

Razón social B25834425NIFMI ENGINYERIA NZEB, S.L.P.

Domicilio JAUME II 3 BIS - - - - -

Municipio Código Postal 25001Lleida

Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail: rnaves@mafo.biz Teléfono 973098239

Titulación habilitante según normativa vigente Enginyer Industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

36,89

0,53

51,00

0,57

107,25

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

Ahorro mínimo

53,29

B Sí cumpleB

37,25 51,40

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)27,52 25,00 Sí cumple

Fecha
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**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica 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:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Fecha 21/05/2019
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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.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

697,72

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

C03_Facana Fachada 158,41 0,42 Usuario

C03_Facana Fachada 126,16 0,42 Usuario

C03_Facana Fachada 161,52 0,42 Usuario

C03_Facana Fachada 155,61 0,42 Usuario

C04_Forjat_entre_pisos Cubierta 3,69 2,78 Usuario

C08_Forjat_solera Suelo 331,50 4,00 Usuario

C09_Mur_de_semiSoterrani Suelo 34,89 1,98 Usuario

C09_Mur_de_semiSoterrani Suelo 35,78 1,98 Usuario

C09_Mur_de_semiSoterrani Suelo 34,58 1,98 Usuario

C11_Tancament_Passera Fachada 2,15 0,26 Usuario

C11_Tancament_Passera Fachada 5,08 0,26 Usuario

C11_Tancament_Passera Fachada 0,84 0,26 Usuario

C11_Tancament_Passera Fachada 5,08 0,26 Usuario

C12_coberta_teula_fusta Cubierta 207,36 0,24 Usuario

C12_coberta_teula_fusta Cubierta 212,27 0,24 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H01_Door Hueco 8,12 2,00 0,05 Usuario Usuario

H01_Door Hueco 4,06 2,00 0,05 Usuario Usuario

H03_Window Hueco 0,27 1,64 0,21 Usuario Usuario

H03_Window Hueco 1,08 1,64 0,21 Usuario Usuario

H04_Window Hueco 23,10 1,60 0,24 Usuario Usuario

Fecha
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Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H04_Window Hueco 26,37 1,60 0,24 Usuario Usuario

H04_Window Hueco 13,20 1,60 0,24 Usuario Usuario

H05_Window Hueco 8,25 1,60 0,43 Usuario Usuario

H06_Window Hueco 2,03 1,60 0,24 Usuario Usuario

H07_Window Hueco 3,17 2,33 0,76 Usuario Usuario

H08_Window Hueco 0,54 1,64 0,39 Usuario Usuario

H09_Window Hueco 2,10 1,60 0,44 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_Equipo_ideal Rendimiento Constante - 101,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS1_EQ2_Equipo_ideal Rendimiento Constante - 101,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS2_EQ3_Equipo_ideal Rendimiento Constante - 101,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

Nombre Tipo Tipo energía

Generadores de refrigeración

Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_Equipo_ideal Rendimiento Constante - 731,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS1_EQ2_Equipo_ideal Rendimiento Constante - 731,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

SIS2_EQ3_Equipo_ideal Rendimiento Constante - 731,00 ElectricidadPeninsula
r

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P02_E03_4 5,62 5,00 30,00

P02_E04_5 6,12 5,00 30,00

P03_E01_bibliotec 6,92 5,00 30,00

P03_E03_3 4,00 5,00 30,00

P04_E01_bibliotec 6,70 5,00 30,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01__Espai01 331,50 perfildeusuario

P02_E01__Espai01 253,57 perfildeusuario

P02_E02_3 5,07 perfildeusuario

P02_E03_4 26,73 noresidencial-8h-baja

P02_E04_5 24,46 noresidencial-8h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E05_Escala_pr 21,65 perfildeusuario

P03_E01_bibliotec 309,04 noresidencial-8h-baja

P03_E02_2 4,32 perfildeusuario

P03_E03_3 6,43 noresidencial-8h-baja

P03_E04_Escala_pr 22,45 perfildeusuario

P04_E01_bibliotec 331,06 noresidencial-8h-baja
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Sant Julià de Vilatorrada

Dirección Nostra Sra. de Montserrat, 16 - - - - - -

Municipio Sant Julià de Vilatorta Código Postal 08504

BarcelonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

D1Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 556107DG6085N0001GD / 8556106DG6085N0001YD

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 43716907WNIF/NIERAMON NAVÉS SELLART

Razón social B25834425NIFMI ENGINYERIA NZEB, S.L.P.

Domicilio JAUME II 3 BIS - - - - -

Municipio Código Postal 25001Lleida

Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail: rnaves@mafo.biz Teléfono 973098239

Titulación habilitante según normativa vigente Enginyer Industrial

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<16.35

16.35-26.5

726.57-40.87

40.87-53.13

53.13-65.39

65.39-81.74

=>81.74

8,41

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<66.00

66.00-107.

25107.25-165.0

0
165.00-214.50

214.50-264.00

264.00-330.00

=>330.00

53,29

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

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:

Firma del técnico certificador:

Fecha 21/05/2019

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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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.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

697,72

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

C03_Facana Fachada 158,41 0,42 Usuario

C03_Facana Fachada 126,16 0,42 Usuario

C03_Facana Fachada 161,52 0,42 Usuario

C03_Facana Fachada 155,61 0,42 Usuario

C04_Forjat_entre_pisos Cubierta 3,69 2,78 Usuario

C08_Forjat_solera Suelo 331,50 4,00 Usuario

C09_Mur_de_semiSoterrani Suelo 34,89 1,98 Usuario

C09_Mur_de_semiSoterrani Suelo 35,78 1,98 Usuario

C09_Mur_de_semiSoterrani Suelo 34,58 1,98 Usuario

C11_Tancament_Passera Fachada 2,15 0,26 Usuario

C11_Tancament_Passera Fachada 5,08 0,26 Usuario

C11_Tancament_Passera Fachada 0,84 0,26 Usuario

C11_Tancament_Passera Fachada 5,08 0,26 Usuario

C12_coberta_teula_fusta Cubierta 207,36 0,24 Usuario

C12_coberta_teula_fusta Cubierta 212,27 0,24 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H01_Door Hueco 8,12 2,00 0,05 Usuario Usuario

H01_Door Hueco 4,06 2,00 0,05 Usuario Usuario

H03_Window Hueco 0,27 1,64 0,21 Usuario Usuario

H03_Window Hueco 1,08 1,64 0,21 Usuario Usuario

H04_Window Hueco 23,10 1,60 0,24 Usuario Usuario
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Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H04_Window Hueco 26,37 1,60 0,24 Usuario Usuario

H04_Window Hueco 13,20 1,60 0,24 Usuario Usuario

H05_Window Hueco 8,25 1,60 0,43 Usuario Usuario

H06_Window Hueco 2,03 1,60 0,24 Usuario Usuario

H07_Window Hueco 3,17 2,33 0,76 Usuario Usuario

H08_Window Hueco 0,54 1,64 0,39 Usuario Usuario

H09_Window Hueco 2,10 1,60 0,44 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_Equipo_ideal Rendimiento
Constante

- 101,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS1_EQ2_Equipo_ideal Rendimiento
Constante

- 101,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS2_EQ3_Equipo_ideal Rendimiento
Constante

- 101,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 0,00

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS_EQ1_Equipo_ideal Rendimiento
Constante

- 731,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS1_EQ2_Equipo_ideal Rendimiento
Constante

- 731,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

SIS2_EQ3_Equipo_ideal Rendimiento
Constante

- 731,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 0,00

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P02_E03_4 5,62 5,00 30,00

P02_E04_5 6,12 5,00 30,00

P03_E01_bibliotec 6,92 5,00 30,00

P03_E03_3 4,00 5,00 30,00

P04_E01_bibliotec 6,70 5,00 30,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01__Espai01 331,50 perfildeusuario

P02_E01__Espai01 253,57 perfildeusuario

P02_E02_3 5,07 perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E03_4 26,73 noresidencial-8h-baja

P02_E04_5 24,46 noresidencial-8h-baja

P02_E05_Escala_pr 21,65 perfildeusuario

P03_E01_bibliotec 309,04 noresidencial-8h-baja

P03_E02_2 4,32 perfildeusuario

P03_E03_3 6,43 noresidencial-8h-baja

P03_E04_Escala_pr 22,45 perfildeusuario

P04_E01_bibliotec 331,06 noresidencial-8h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0,00

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 5676,00

TOTALES 5676
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

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

8,14

0,06

0,00

A

B

-

ILUMINACIÓN

C

2,90

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoD1 CertificacionVerificacionNuevo

<16.35

16.35-26.5

7
26.57-40.87

40.87-53.13

53.13-65.39

65.39-81.74

=>81.74

<15.63

15.63-25.4

0
25.40-39.08

39.08-50.81

50.81-62.53

62.53-78.16

=>78.16

<0.51

0.51-0.83

0.83-1.28

1.28-1.67

1.67-2.05

2.05-2.56

=>2.56

8,41

 

 

 

 

 

 

 

24,88

 

 

 

 

 

 

 

 

1,38

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

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.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

48,04

0,37

0,00

A

B

-

D

20,78

ILUMINACIÓN

<66.00

66.00-107.

25
107.25-165.

00
165.00-214.5

0214.50-264.00

264.00-330.00

=>330.00

53,29

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 37,83 26392,18
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

16.35-26.5

726.57-40.87

40.87-53.13

53.13-65.39

65.39-81.74

=>81.74

<66.00

66.00-107.

25107.25-165.0

0
165.00-214.50

214.50-264.00

264.00-330.00

=>330.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<15.63

15.63-25.4

025.40-39.08

39.08-50.81

50.81-62.53

62.53-78.16

<0.51

0.51-0.83

0.83-1.28

1.28-1.67

1.67-2.05

2.05-2.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>78.16 =>2.56  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<16.35

               

               

               

      

 

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.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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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.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

01/01/00Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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AN 5.8. Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

IQUETA

Sant Julià de Vilatorta

19/06/2029
PQK5QFZBJ

Catalunya3817006DG4431N0001ID

Terciari

5

08504

34

Avinguda Nostra Senyora de Montserrat 18

CTE 2013

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon

malarcon
Nota adhesiva
Marked definida por malarcon
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AN  6.   ANNEX DE MESURES DE SEGURETAT 

AN 6.1. Justificació compliment DB SI  

0. Consideracions prèvies 

Seguidament s’adjunta la justificació de l’exigència de protecció contra incendis per a les 
parts de l’edifici afectades per la reforma (nous espais de la biblioteca, etc.). Al nostre 
entendre l’ús principal previst per a l’edifici passa a ser el de pública concurrència (major 
superfície), amb una part administrativa, corresponent al Centre de Salut, situada en 
planta baixa.   
 
D’acord amb el que estableix l’àmbit d’aplicació del DB en la seva introducció (capítol III 
de criteris d’aplicació), en el seu punt 5, quan un canvi d’ús afecta una part d’un edifici el 
DB només s’ha d’aplicar en aquella part. En el nostre cas seria d’aplicació en els nous 
espais de biblioteca, però també als elements d’evacuació que serveixin aquesta zona.  
 
En cap cas el present projecte es responsabilitza de les condicions de protecció existents 
en el CAP, a excepció dels espais que es reformen en el seu interior. En aquest cas seria 
d’aplicació el punt 6 de la introducció del DB, referent a obres de reforma on es manté 
l’ús. En aquest cas el DB només s’ha d’aplicar als elements modificats per la reforma, 
sempre que suposi una major adequació a les condicions de seguretat establertes pel 
DB. En tot cas, mai es reduiran les prestacions actuals. 
 
També caldrà tenir en compte el punt número 7 de la introducció, on diu que si la reforma 
altera l’ocupació o la distribució dels elements d’evacuació, l’aplicació del DB també els 
ha d’afectar. Per tant caldrà tenir en compte l’ocupació també del CAP  al’hora de 
justificar els elements d’evacuació (nova escala i portes de sortida de l’edifici). 
 
La proposta que es presenta és un estudi a nivell d’avantprojecte que caldrà validar amb 
el servei de bombers corresponent, de cara a validar alguns criteris adoptats, com és el 
cas de la consideració de l’ús principal i la possibilitat de compartir espais d’evacuació per 
als dos usos. 
 

1. Objecte 

Les reformes efectuades en l’edifici garanteixen que en cas d’incendi els ocupants dels 
espais afectats puguin desallotjar-lo en condicions segures, es pugui limitar l’extensió de 
l’incendi dins del mateix edifici i vers l’exterior, i es permeti l’actuació dels equips 
d’extinció i rescat. Així mateix, l’estructura, els materials i elements constructius i d’acabat 
i les instal·lacions que es modifiquin, tindran les característiques adequades per tal de 
donar resposta als requeriments de seguretat d’incendis. 
 

2.  Normativa aplicada 

El present projecte incorpora les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi  
establertes en l’article 11 Part I del CTE i recollides en el document DB-SI aprovat pel 
R.D. 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. S’aplica la 
versió del document de febrer de 2010.  El requisit de seguretat en cas d’incendi es 
satisfà segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació:   
 

� DB SI 1  Propagació interior  
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� DB SI 2  Propagació exterior  
� DB SI 3  Evacuació d’ocupants 
� DB SI 4  Instal·lacions de protecció contra incendis 
� DB SI 5  Intervenció de bombers 

 
I per altra banda, es dona compliment a les següents normatives complementàries: 
 

� Al “Reglamento de instal·lacions de protección contra incendios” (Real Decreto 
1.942 de 5 de novembre de 1.993). Document Bàsic SI Seguretat en cas de 
incendis del R.D. 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

� Decret 241/94 sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis en els 
edificis  (DOGC 30.09.94).  

� A La llei 3/2.010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis 

� Instruccions tècniques complementaries (SP) i documents TINSCI de la direcció 
General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments. 

� Ordenança municipal OMPCI 2008 

� Legislació vigent en matèria de protecció contra incendis que li afecta pel seu 
emplaçament, tant sigui local, provincial com de la Generalitat. 

� Totes les UNE d’aplicació en vigor.  

 

3.  Condicionants de l’entorn i del projecte 

La part de l’edifici reformada respon a les exigències de seguretat contra incendis per a 
l’ús al qual es destina. Els diferents espais i elements (portes, etc.) previstos en el 
projecte  responen a aquestes exigències d’acord amb l’ús previst pel qual han estat 
projectats, que és el de pública concurrència i administratiu segons CTE.  
 
L’edifici projectat caldrà que compleixi les condicions d’aproximació normatius. En aquest 
sentit caldrà mantenir el vial en les condicions d’accessibilitat pertinents per tal de 
garantir-ne l’ús en cas d’emergència. Així mateix, es garanteix que hi ha un hidrant a 
menys de 100 metres de la façana de l’edifici, per tal de complir amb el Decret 241/94 
(veure document annex).  
 

4.   Consideracions generals 

El programa del present projecte respon a ús administratiu. En el present capítol  
s’expliquen els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de complir la normativa.  
 

� Projecte: Biblioteca municipal a l’edifici de l’Arca de Noè 

� Emplaçament: avinguda Nostra Senyora de Montserrat 18 

� Superfície construïda total: 1.077,7 m2   

� Nombre de plantes: 4 

� Alçada d’evacuació màxima (descendent): +7,03m (planta baixa) / +7.83 (carrer) 

� Alçada d’evacuació ascendent: No 

� Ús de l’edifici: Pública concurrència (biblioteca) / Administratiu (CAP) 
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5. Justificació del compliment de la normativa 

5.1.  Secció SI 1. Propagació interior 

1. Compartimentació en sectors d’incendis  
  

1.1 D’acord amb el que especifica la taula 1.1. del document,  l’edifici caldrà que formi com 
a mínim dos sectors d’incendi, ja que el CAP (ús administratiu) hauria de considerar-se 
un establiment dins de l’ús principal. La planta semisoterrada es considera un tercer 
sector.  

 Sector S1: Biblioteca Superfície construïda = 631,0 m2 

  Sector S2. CAP Superfície construïda = 250.3 m2 

  Sector S3. Semisoterrani    Superfície construïda = 196.4 m2 

1.2 Els locals de risc especial (veure punt 2) no computen dins d’un sector, ja que es 
considera que no estan dins del mateix. En el nostre cas no hi ha locals de risc, ni en la 
present intervenció, ni es preveuen en el conjunt de l’edifici. 

1.3 Els sectors en contacte han de complir l’exigència de  resistència al foc de les parets, 
portes i sostres que els separen, segons taula 1.2. Es considera que els elements 
compartimentadors (parets i sostres) de la planta sota rasant han de tenir un EI 120 i 
en les plantes sobre rasant  l’establiment administratiu ha de ser EI60 respecte la resta 
de l’edifici. 
 

2. Locals i zones de risc especial  
  

2.1 En el cas d’aquest projecte, segons la taula 2.1 tenim els següents locals de risc 
especial:  

 Sala d’instal.lacions  Risc baix 

2.2 Els espais anteriors tindran les següents característiques, d’acord amb les condicions  
establertes en la taula 2.2, d’acord amb el risc que assumeixen. 

   Risc baix Risc 
mig 

  Resistència al foc de l’estructura portant (1) R 90 R 120 

Resistència al foc parets i sostres que separen la zona de la 
resta de l’edifici (2) 

EI 90 EI 120 

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI22 45-C5 2 x EI22 
30-C5 

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna sortida del local ≤ 25 m ≤ 25 m 

  (1) La justificació de la resistència al foc de l’estructura es fa més endavant. 

(2) Per a la resistència al foc de parets s’apliquen sistemes lleugers de cartró-guix 
amb assajos homologats i que garanteixen un EI90. 
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2.3 El projecte preveu la construcció de dues escales sense protegir i d’un ascensor que 
comunica totes les plantes de l’edifici. Al desenvolupar-se dins d’un únic sector  
aquests elements no han de complir les condicions de sectorització pertinents. 

 
3. Espais ocults  
  
3.1 La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais 

ocults (patis, càmeres, cel-rasos...).   
 
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis es 
mantindrà en els punts en els que els elements són travessats per elements de les 
instal·lacions, tals com cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc. 
Per aconseguir-ho s’optarà per alguna de les següents alternatives: 

� Disposar d’elements que, en cas d’incendi, obturin automàticament la secció de 
pas i garanteixi en aquell punt una resistència al foc com a mínim igual al dels 
elements travessats (p.ex. una comporta tallafocs automàtica EI 90). 

� Elements passants que tinguin una resistència com a mínim igual a la dels 
elements travessats (pe.x. tubs de ventilació EI 90) 

 
4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari  
 
4.1 Les exigències del comportament davant del foc d'un element constructiu es defineixen 

el R.D. 312/2005, de 18 de març, pel que s’aprova la classificació i els elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant el foc. 
Les condicions que es consideren són: 

� Estabilitat o capacitat portant 
� Absència d’emissió de gasos inflamables per la cara no exposada. Estanqueïtat 

al pas de flames o gasos calents. 
� Resistència tèrmica suficient per a impedir que es produeixin a la cara no 

exposada temperatures superiors a les que s’estableixen a l'esmentada norma 
UNE. 

Els elements constructius, decoratius i de mobiliari que es col·loquin en l’edifici 
compliran amb les condicions de reacció que s’estableixen en la taula 4.1. i que són 
les següents: 

 Zones ocupables. Revestiments dels sostres i les parets  classe C-s2,d0 

Zones ocupables. Revestiments dels sòls i paviments  classe EFFLL 

Locals de risc especial. Revestiments dels sostres i les parets  classe B-s1,d0 

Locals de risc especial. Revestiments dels sòls i paviments  classe BFFLL-s1 

Espais ocults (1). Revestiments dels sostres i les parets  classe B-s3,d0 

Espais ocults (1). Revestiments dels sòls i paviments  classe BFFLL-s2 

(1) Espais ocults no estancs (patinets, cel-rasos...) o estancs amb instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi. 
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 Al finalitzar l’obra se sol·licitaran els certificats d’assaig i instal·lació dels revestiments 
que s’instal·laran en les parets, sostre i sòl. 

4.2 Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques 
(cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen en la seva reglamentació 
específica. 

4.3 No es preveuen tancaments tèxtils, per tal no caldrà respondre a les exigències de la 
seva instal·lació. 

4.4 Els elements decoratius i de mobiliari compliran amb les condicions establertes, en el 
punt 4.4. d’aquesta secció, degut a que l’ús de l’edifici no és de pública concurrència. 

 

5.2.  Secció SI 2. Propagació exterior 

1. Mitgeres i façanes  
 
1.1 No existeixen elements separadors (mitgeres) amb els edificis veïns, ja que es tracta 

d’un edifici aïllat. Per tant no cal que compleixen amb la sectorització establerta. 

1.2 No existeix risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi a través de la façana 
entre l’edifici i els edificis veïns. 

Separació (D) entre edifici i edificis 
veïns  

En tot cas major de 3 metres 

1.3 Per evitar la propagació de l’incendi de l’interior de l’edifici a l’escala exterior, i per a 
que aquesta tingui la consideració de protegida, ja que aquesta se situa a menys de 3 
metres de la façana, es massissa els buits propers, de manera que  

1.4 No hi ha cap cas en que sigui necessària la sectorització vertical. 

1.5 La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més d’un 10% de la superfície 
d’acabat exterior de la façana o de la interior de les cambres ventilades que aquesta 
façana pugui tenir, serà B-s3, d2 fins a una altura de 3,5 metres mínim, en aquelles 
façanes en que l’arrancada sigui accessible al públic, ja sigui des de la rasant exterior 
o des d’una coberta.  

 

2. Cobertes  
 
2.1 La coberta tindrà una resistència al foc de com a mínim REI60 i no hi ha perill de 

propagació del foc a les cobertes veïnes, ja que aquestes queden allunyades.  

2.2 No es produeix cap trobada entre una coberta i una façana que pertanyi a un sector 
diferent o a un altre edifici. 

2.3 Els materials que ocupin més d’un 10% del revestiment o acabat exterior de les zones 
de coberta situades a menys de 5 metres de la projecció vertical de qualsevol zona 
de la façana, del mateix edifici o un altre, i que no tinguin una resistència almenys de 
EI 60, inclosa la cara superior dels voladius que surtin més d’1 metres, han de 
pertànyer a la classe de reacció al foc BRROOOOFF.. 
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5.3. Secció SI 3. Evacuació d’ocupants 

1. Compatibilitat dels elements d’evacuació  
 
1.1 No són d’aplicació els  punts 1.1 i 1.2 d’aquesta secció, ja que l’establiment considerat 

(CAP) té una superfície menor de 1.500 m2. 

 

2. Càlcul de l’ocupació  
 
2.1 Per al càlcul d’ocupació es prenen en consideració els valors de densitats que estableix 

la taula 2.1 del DB en funció de la superfície útil de cada zona o bé l’ocupació real pel 
número de llocs de treball o seients previstos quan sigui més restrictiu.  

A efectes de determinar l’ocupació es tindrà en compte el caràcter simultani o alternatiu 
de les diferents zones de l’edifici, considerant el règim d’activitat i l’ús previst del 
mateix. En gris s’hi assenyalen els espais on no s’hi intervé. Tot i que seguidament es 
classifica el càlcul per plantes, cal considerar l’aforament dels nivells per a determinar 
les sortides, recorreguts, etc. en cadascun d’ells.  

La taula següent resumeix les ocupacions dels diferents espais de l’edifici: 

 Superfície 
útil 

(m2) 

Densitat 
(m2 / persona) 

Aforamen
t 

PLANTA BAIXA   

Z.01. CANCELL D’ACCÉS 10,6 ocasional 0 

Z.02. VESTÍBUL D’ACCÉS 23,4 2 12 

Z.03  SERVEIS 18,1 3 7 

Z.04  ESPAI DE NETEJA 3,3 ocasional 0 

Z.04  ESCALA EMERGÈNCIA 10,5 ocasional 0 

A.01  BÚSTIA RETORN  2,5 ocasional 0 

T.01  MAGATZEMS  9,3 ocasional 0 

C.01  ESCALA PRINCIPAL 12,8 ocasional 0 

          CAP (sense intervenció) 183,1 No s’hi intervé 40 

R.01  NOVA CONSULTA 15,8 10 2 

R.02  ESPAI POLIVALENT 11,1 10 2 

R.03  VESTIDOR+SERVEIS 7,2 3 3 

R.04  NOU MAGATZEM 4,4 ocasional 0 

AFORAMENT PL. BAIXA COMPUTABLE PER EVACUACIÓ  66 

    

PLANTA PRIMERA   

A.02  ÀREA D’ACCÉS 43,3 2 22 
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A.03  ESPAI POLIVALENT 48,0 seients 48 

A.04  MAGATZEM 3,4 ocasional 0 

G.01  ÀREA DIARIS I REVISTES 40,0 2 20 

G.02  ÀREA MÚSICA I IMATGES 32,0 2 16 

I.01    ÀREA INFANTIL 75,7 2 38 

T.02   DESPATX DE DIRECCIÓ 10,1 10 2 

T.03   TREBALL INTERN 13,8 10 2 

L.04  SERVEIS INFANTIL 2,8 3 1 

L.05  SERVEIS TREBALL INTERN 2,8 3 1 

C.02  ESCALA PRINCIPAL 9,8 ocasional 0 

Z.06  ESCALA EMERGÈNCIA 10 ocasional 0 

AFORAMENT PL. 1 COMPUTABLE PER EVACUACIÓ  198 

   

PLANTA SEGONA   

G.03  ÀREA GENERAL 149,7 2 76 

Z.07  ESCALA EMERGÈNCIA 6,8 ocasional 0 

AFORAMENT PL. 2 COMPUTABLE PER EVACUACIÓ  76 

   

 PLANTA SEMISOTERRANI  

 Z.08  DISTRIBUIDOR 21,8 ocasional 0 

 Z.09  ESCALA EMERGÈNCIA 10,1 ocasional 0 

 Z.10  MANTENIMENT  11,6 ocasional 0 

 L.03  MAGATZEM LOGÍSTIC 9,1 ocasional 0 

 L.04  INSTAL.LACIONS 24,8 ocasional 0 

 R.05  MAGATZEM  8,1 ocasional 0 

 AFORAMENT PL. SEMISOTERRANI COMPUTABLE PER EVACUACIÓ  0 

   

 AFORAMENT TOTAL DE L’EDIFICI  340 

  

3. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació  

 
3.1 D’acord amb la taula 3.1, tot i que en totes les plantes s’evacuen menys de 100 

persones i l’alçada d’evacuació és menor de 28m,  es fa necessari disposar de dues 
sortides de planta en planta segona, ja que els recorreguts fins a una sortida de planta 
són superiors als 25m. Això obliga a plantejar dues escales i dues sortides de planta en 
cada planta.  
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Pel que fa als recintes en que s’intervé, no n’hi ha cap que hagi de tenir 2 sortides per 
respondre a les exigències d’evacuació, ja que no n’hi ha cap que tingui una ocupació 
major de 100 persones.  
 
En els plànols que acompanyen la present memòria es grafien els recorreguts 
d’evacuació per als diferents punts ocupables de l’edifici.  
 
En planta baixa és necessari disposar de més d’una sortida d’edifici, ja que  se 
sobrepassen les 100 persones d’ocupació en aquella planta. Les portes previstes per a 
l’evacuació de l’edifici són les següents: 
 

  Sortida Amplada total Tipus Sortida 

  Porta SED-1 1,80 m Automàtica A l’exterior 

  Porta SED-2 1,70 m 1 porta batent A l’exterior 

  Porta SED-3 0,85 m 1 porta abatent A l’exterior 

 

4. Dimensionat dels mitjans d’evacuació  
 
4.1 Criteris per a l’assignació d’ocupants 

 Quan en un recinte, en una planta /nivells o en l’edifici, hi hagi d’haver més d’una sortida, 
la distribució dels ocupants entre elles a efectes de càlcul es farà suposant que una 
d’elles queda inutilitzada, sota la hipòtesi més desfavorable.  

L’escala exterior es pot considerar una escala compartimentada i per tant no caldrà 
considerar-la totalment inutilitzada en els càlculs d’hipòtesis de bloqueig. 

4.2 Càlcul 

 D’acord amb la taula 4.1. calculem les dimensions exigibles dels diferents elements per a 
evacuació. Comprovem que les mides projectades compleixen amb les exigències de 
dimensionat. 

4.2.1. Càlcul sense hipòtesi de bloqueig 

Portes i passos 
(A >= P/200 >= 0,8 m) 
 

Porta SED-1 

A = 1,80m (projecte) >= 0,8 m > 179/200 = 
0,88m (càlcul)  

Compleix 

Porta SED-2 

A = 1,60m (projecte) >= 0,8 m > 113/200 = 
0,57m (càlcul)  

Compleix 

Porta SED-3 

A = 0,85m (projecte) >= 0,8 m > 0/200 = 0m 
(càlcul)  

Compleix 

Escales no protegides 
(A >= P/160 >= 1 m) 

Escala principal 

A = 1,18  m (projecte) >  139/160 = 0,87m 
(càlcul) > 1 m 

Compleix 
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Escala especialment 
protegida -exterior 
(A >= P/256 >= 1 m) 

Escala emergència  

A = 1,10 m (projecte) >  113/256 = 0,44m (càlcul) 
> 1 m 

Compleix 

4.2.2. Càlcul amb  hipòtesi de bloqueig 

 Comprovem dues hipòtesis de bloqueig. En la primera hipòtesi 
suposem bloquejada tota l’escala oberta (Escala 1)  i la seva sortida, i  
en segon lloc una de les sortides (la més desfavorable) de l’escala 
especialment protegida (escala 2). 

BLOQUEIG 
ESCALA 
OBERTA 

ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA (ESCALA 2) 

Assignació de persones 
a evacuar 

Escala esp. protegida 113 persones 

Augment per bloqueig 
Escala oberta (P2) 

38 persones 

Augment per bloqueig 
Escala oberta (P1) 

52 persones 

 Augment per bloqueig 
sortida SED-1 

40 persones 

A = 1,10 m (projecte) > 1 m > 243/256 = 0.95 m 
(càlcul)  Compleix 

BLOQUEIG 
ESCALA 
PROTEGIDA 

ESCALA OBERTA (ESCALA 1) 

Assignació de persones 
a evacuar 

Escala oberta 139 persones 

 Augment per bloqueig 
Escala protegida (P1) 

49 persones 

 A = 1,18 m (projecte) > 1 m > 188/160 = 1,175 m 
(càlcul) Compleix 

 

 

5. Protecció de les escales  
 
5.1 Les escales previstes per a evacuació descendent no seran protegides d’acord amb la 

taula 5,1, ja que l’altura d’evacuació és menor de 10 metres i l’ús previst és el pública 
concurrència. L’escala d’emergència (Escala 2), al ser exterior, pot tenir la consideració 
d’escala especialment protegida. 

 

6. Portes situades en recorreguts d’evacuació  
 
6.1 Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici de més de 50 persones seran 

abatibles amb eix de gir vertical i el 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 d’on prové l’evacuació, sense haver de menester clau i sense 
haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 
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6.2 Es considera que satisfan aquesta condició els dispositius d’obertura mitjançant maneta 
o polsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, quan es tracti d’evacuar zones 
ocupades per persones familiaritzades amb les portes considerades, així com en cas 
contrari, quan siguin portes d’obertura en sentit d’evacuació (conforme punt següent), els 
de barra horitzontal  d’empenta o desplaçament conforme la norma UNE-EN 1125:2003 
VC1. 

6.3 Obriran en sentit de l’evacuació les portes de sortida que: 

� Estiguin previstes per al pas de més de 100 persones en un edifici d’ús 
administratiu com el que ens ocupa.  

� Prevista per a més de 50 ocupants del recinte o espai on es situa. 
 

6.4
. 

En el recorregut de sortida de l’edifici es preveu la instal·lació d’una porta peatonal 
automàtica. Aquesta disposarà d’un mecanisme tal que en cas de fallada del 
subministrament elèctric o en cas de senyal d’emergència es mantingui totalment oberta, 
a excepció de que estigui en la posició de tancat segur. La porta automàtica se sotmetrà 
obligatòriament a les condicions de manteniment conforme la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009, 

 

7. Senyalització dels mitjans d’evacuació  
 
7.1 S’utilitzaran els senyals d’evacuació, definides en la norma UNE 23034:1988, d’acord 

amb els criteris expressats en el punt 7.1 de la secció. 
 
Les sortides de recintes, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol de “SORTIDA”, 
excepte en la sortida dels recintes que no tinguin una superfície més gran de 50 m² i la 
sortida sigui fàcilment visible des de tots els punts d’aquest recinte.  
 
Es disposarà de senyals indicatives de direcció dels  recorreguts a seguir, visible des de 
tots els orígens d'evacuació des del que no es percebin directament les sortides o les 
senyals que ho indiquin. També es disposaran aquests tipus de senyal en els recintes 
amb una ocupació de més de 100 persones que accedeixin lateralment a un passadís.  
 
Als punts de qualsevol recorregut d'evacuació en els que  existeixin diverses alternatives 
es disposaran  senyals, de manera que quedi clarament indicada l'alternativa correcta.  

7.2 Els senyals han de ser visibles també en cas de fallada de l’enllumenat normal. Si són 
fotoluminiscents caldrà que compleixin amb les normatives UNE perceptives indicades. 

 

8. Control de fum  d’incendi 
 
8.1 No és necessari segons els requeriments del DB. 
 

9. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
 
9.1 No és d’aplicació aquest punt, ja que l’altura d’evacuació no és major de 10 metres, 

essent l’ús de l’edifici de pública concurrència.  
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5.4. Secció SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis 

1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
 
1.1 L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s’indiquen 

a la taula 1.1. de la secció, complint amb allò establert en el ‘Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra incendios’ en les seves disposicions complementàries 
i en qualsevol altra reglamentació específica que li sigui d’aplicació. 
 
Al tractar-se d’un edifici d’ús administratiu, aquest disposarà de les instal·lacions que es 
detallen a continuació. 

� Un sistema d’extinció format per extintors portàtils amb eficàcia  21A-113B. A una 
distància màxima de 15 metres des de qualsevol origen d’evacuació i en totes les 
zones de risc especial. 

� Boques d’incendi equipades (ja que sobrepassem els 500m2 de sup. construïda) 

� Un sistema d’enllumenat d’emergència 

� Senyalització d’emergència 

 

2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
 
2.1 Els mitjans contra incendis d’utilització manual s’hauran de senyalitzar mitjançant les 

senyals establertes en la norma UNE 23033-1. Aquestes senyals tindran el tamany que 
s’indica en el punt 2.1 d’aquesta secció del document, segons la distancia màxima des 
d’on s’han d’observar. 

2.2 Les senyals que els assenyalen hauran de ser visibles inclòs quan falli la llum normal. Si 
són fotoluminescents les característiques d’emissió lluminosa hauran de complir amb el 
que estableix la norma UNE 23035-4:1999. 

 

5.5. Secció SI 5. Intervenció de bombers 

1. Condicions d’aproximació i d’entorn 
 
1.1 Aproximació als edificis 

 Els vials d’aproximació als espais de maniobra tenen les característiques establertes en 
la normativa, respecte a l’alçada, amplada (3,5 metres) i capacitat portant del vial (20 
kN/m2). 

1.2 Entorn dels edificis 

 L’edifici compleix  els requisits de l’espai de maniobra que estableix el punt 1.2.1 de la 
secció SI 5. Al no tenir més de 9 metres d’alçada d’evacuació no cal que disposi d’un 
espai de maniobra per accedir a les façanes on se situen els accessos a l’edifici. Tot i 
l’anterior, l’edifici és de fàcil accés i disposa d’un espai  de maniobra  generós al davant, 
la plaça de la vila, totalment lliure d’obstacles.  

1.3 Accessibilitat per façana 

 Els forats previstos per a l’accés de bombers se situen en totes les façanes.  
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5.6. Secció SI 6. Resistència al foc de la estructura 

1. Elements estructurals principals 
 
1.1 Es considera que la resistència al foc d’un element estructural (jàsseres, bigues i forjats) 

principal de l’edifici és suficient si assoleix la classe indicada en la taula 3.1 o 3.2 (temps 
de resistència expressat en minuts d’acord amb corba normalitzada temps-temperatura) 
de la secció SI 6 o suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc 
indicat a l’annex B.  
 
 

Ús sector considerat. Tot l’edifici: Administratiu 

Alçada d’evacuació descendent <15metres 

Resistència estructura principal (sobre rasant) R 90 

Resistència estructura principal (sota rasant) - 

Resistència estructura en locals de risc baix R 120 

 
 

Estructura metàl·lica 

Es pintaran els perfils existents i els nous reforços amb pintura ignífuga. Els perfils del 
sostre de planta 1 es pintaran per a assolir R90 i els reforços de la coberta, al tractar-se 
d’una coberta lleugera (<100 kg/m2) es pintaran per assolir un R30. 
 

Forjats de bigues de fusta 

Els elements de fusta principals preexistents (jàsseres) deixen de tenir funció 
estructural, ja que els reforços que es plantegen com a substitució, i per tant, no caldrà 
protegir-los del foc. No es planteja la protecció de les corretges, ja que es consideren 
elements secundaris.  
 
Forjats unidireccionals de biguetes de formigó 

Caldrà protegir els elements de formigó que conformen els forjats unidireccionals 
actuals (bigueta i revoltons ceràmics) per tal de garantir la resistència exigida en el 
present edifici. S’ha analitzat la seva configuració actual (a partir de la realització de les 
cales descrites) i es calcula que només tenen unes prestacions de resistència de R60.  
 
Per assolir els 90 minuts es planteja l’enguixat del forjat amb un gruix de guix mínim de 
12mm. El forjat de planta baixa garanteix la compartimentació REI60 per a ús 
administratiu. 
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2. Elements estructurals secundaris 
 
1.1 No hi ha elements secundaris que hagin de garantir una resistència al foc determinada.   

Ús sector considerat. Tot l’edifici: Administratiu 

Alçada d’evacuació descendent <15metres 

Resistència estructura principal (sobre rasant) R 90 

Resistència estructura principal (sota rasant) - 

Resistència estructura en locals de risc baix R 120 

 
 

6.  Documentació gràfica 

S’adjunten en el present annex els plànols justificatius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

Arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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AN 6.2. Justificació compliment DB SUA 
 

1. Normativa 

El present projecte dóna resposta a les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i 
accessibilitat establertes en l’article 12 de la Part I del CTE i s’adequarà als valors o 
nivells establerts en el document DB SUA (versió de febrer de 2010).    
 

2. Consideracions generals 

L’edifici incorporarà en  les condicions establertes per la normativa d’utilització pel que fa 
a la definició de materials, espais, sistemes constructius, etc.  
 
En la descripció del compliment del DB SUA es dóna resposta a exigències 
d’accessibilitat que ja han estat recollides en l’ANNEX corresponent de la memòria. El 
conjunt de paràmetres que seguidament s’assenyalen queden reflectits a  la 
documentació gràfica del projecte. 
 

3. Compliment de la normativa 

3.1. Secció SUA 1. Seguretat enfront de les caigudes 

1. Relliscositat dels sòls  
  
1.1 Al tractar-se d’un edifici administratiu  per limitar el risc de relliscada, els sòls, 

excluïdes les zones d’ocupació nul.la definides en l’annex SI A del DB SI, tindran 
una classe adequada d’acord amb el que s’indica en la taula 1.2. del punt 3 segons 
la localització i les característiques del sòl. 

1.2 La classe fa referència a la resistència a la relliscositat expressada en la taula 1.1. 
del document, d’acord amb l’índex Rd, mesurat d’acord amb el que expressa el seu 
punt 1.2. 

1.3 En la taula següent es relaciona la classe exigible per als sòls de projecte en funció 
de la seva localització i característiques: 

Zones interiors seques (superfícies amb pendent < 6%) Classe 1 

Zones interiors humides (superfícies amb pendent < 6%, vestuaris, 
banys, cuina, terrasses cobertes i entrades des de l’espai exterior) Classe 2 

Zones exteriors i dutxes Classe 3 

 
 
2. Discontinuïtats en el paviment 
 
2.1 Excepte en les zones d’ús restringit i per tal de limitar el risc de caiguda com a 

conseqüència d’ensopegades o entrebancs, el sòl complirà amb els següents 
requisits: 

� No tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mms. Els elements 
sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió (per exemple els 
tancaments de porta) no sobresortiran del paviment més de 12 mms i el sortint 
que excedeixi 6 mms en les seves cares enfrontades al sentit de circulació no 
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ha de formar angle amb el paviment superior a 45 graus. 
� Els desnivells que no sobrepassin els  50 mms es resoldran amb pendent que 

no superi el 25%.  
� En les zones interiors per a la circulació de persones el sòl no presentarà 

perforacions ni forats en el que es pugui introduir una esfera de 15 mms de 
diàmetre. 

2. 2 Quan es disposen barreres per delimitar les zones de circulació, aquestes tindran 
una alçada de 80 cms. 

Projecte. No se’n col·loquen 

2.3 En les zones de circulació no es podrà disposar d’un graó aïllat, ni dos de 
consecutius, excepte en els següents casos: 

1. En zones d’ús restringit 
2. En els accessos i en les sortides dels edificis 
3. En l’accés a una tarima o escenari 

En d’altres casos, si la zona de circulació inclou un itinerari accessible, el o els 
graons no podran disposar-se en aquest. 

 Projecte. No es disposen graons aïllats en cap accés. 

 
 
3. Desnivells 
 
3.1 Protecció dels desnivells 

 Amb el fi de limitar el risc de caiguda, es col·locaran  barreres de protecció en els 
desnivells, forats i obertures (tant horitzontals com verticals), balcons, finestres, etc., 
excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o quan la 
barrera sigui incompatible amb l’ús previst.  

Diferència de cota H< 55 cms No s’esdevé el cas 

Diferència de cota H> 55 cms Es col·loquen barreres 

En les zones d’ús públic es facilitarà la percepció de les diferències de nivell que no 
excedeixin de 55 cms i que siguin susceptible de causar caigudes, mitjançant 
diferenciació visual i tàctil. La diferenciació començarà a 25 cms de la vora com a 
mínim. 
 

3.2 Característiques de les barreres de protecció 

 3.2.1. Alçada (H) 

Diferència de cota =< 6metres Exigència: H barrera > 90 cms  H=110  

Diferència de cota > 6 metres Exigència: H barrera > 110 
cms 

H=110 

3.2.2. Resistència 

 Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per tal de 
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resistir la força horitzontal establerta en l’apartat 3.2.1 del DB SE-AE, en funció de la 
zona on es situïn. 

 3.2.3. Característiques constructives 

 En qualsevol zona d’ús públic de l’ús administratiu,  les barreres de protecció, incloses 
les de les escales i rampes, estaran dissenyades de manera que: 

� No puguin ser escalables per nens. Per tant, en una alçada entre 30 cms i 50 cms 
sobre el nivell del paviment o sobre la línia de la inclinació de l’escala no existiran 
punts de recolzament, inclosos sortints sensiblement horitzontals de més de 5 
cms de sortint. En l’alçada entre 50 cms i 80 cms no existiran sortints que tinguin 
una superfície horitzontal amb més de 15 cms de fons. 

� No tinguin obertures que puguin ser atravessades per una esfera de 10cm de 
diàmetre, exceptuant-se les obertures triangulars que formen l’estesa i el graó 
amb el límit inferior de la barana, sempre que la distància entre aquest límit i la 
línia d’inclinació de l’escala no superi els 5 cms (veure gràfic 3.2 en el document). 

 Projecte. No se’n preveuen.  

  

3.2.4. Barreres situades davant d’una fila de seients fixos 

 No existeix el cas en aquest projecte. Els seients de la sala polivalent es preveuen 
desmuntables. 

 
4. Escales i rampes 

  

4.1 Escales d’ús restingit  

 L’amplada (A) de cada tram serà com a 
mínim de 80 cms 

No hi ha el cas 

L’estesa de les escales (H) medirà com a 
mínim 22cms. I l’alçada (C) de 20 cms com 
a màxim. 

--- 

En les escales amb traçat corb l’alçada es 
mesurarà al centre de l’escala quan 
l’amplada sigui menor d’1 metre i a 50 cms 
del costat més estret quan sigui més gran. 
L’estesa medirà 5 cms com a mínim en el 
costat més estert i 44 cms com a màxim en 
el més ample. 

No hi ha el cas 

Podran col.locar-se replans partits a 45 
graus i graons sense tabica.  

No hi ha el cas 

Disposarà de barana en el seu costat obert. És el cas 

4.2 Escales d’ús general (ESCALA PRINCIPAL i ESCALA EMERGÈNCIA) 

 4.2.1. Graons 
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L’estesa de les escales (H) medirà com a 
mínim 28cms. I l’alçada (C) entre 13 i 18,5 
cms com a màxim, excepte en zones d’ús 
públic on el màxim serà de 17,5 cms. 

H=30cm / C<16cm (PRINCIPAL) 

H=30cm / C<17,55cm (SECUND.) 

L’estesa (H) i l’alçada (C) compliran al llarg 
del seu recorregut la relació següent: 54cm 
=<2C+H =<70cms 

57,8 - 62cm  

 

4.2.2. Trams 

Tots els trams de les escales tindran 3 graons com a mínim. L’altura màxima de cada 
tram no sobrepassa els 2,5 metres. L’escala s’ajusta als nivells existents, ja que 
aquests no es poden modificar. 

S’ajusta l’escala per a que tots els graons tinguin  la mateixa alçada en tot el 
desenvolupament d’un tram. 

Amplada útil (A) del tram ve determinat per 
les exigències d’evacuació. Ha de superar 
els mínims: 

Administratiu. A>=1,0m (+ 100 persones o bé 
dona a zones accessibles) 

ESCALA PRIN.:  A =1,20m 

ESCALA EMERG..:  A =1,00m 

 

L’amplada de l’escala estarà lliure d’obstacles. Es medirà entre parets sense 
descomptar el passamà, ja que aquest en cap cas sobresortirà menys de 12cms de la 
paret o barana.  

 4.2.3. Replans 

Els replans entre trams d’una mateixa direcció tenen com a mínim l’amplada de 
l’escala i una longitud (mesurada a l’eix) de com a mínim 1 metre.  

Quan l’escala canvia de direcció entre 2 trams l’amplada de l’escala no es redueix.  

En els replans de planta de les escales de zones d’ús públic es disposarà una franja 
de paviment visual i tàctil en l’arrancada de cada tram. En els replans no hi ha 
passadissos amb una amplada menor de 1,2m ni portes a menys de 40cm del primer 
graó. 

 4.2.4. Passamans 

 Les escales disposaran de passamà si 
superen una alçada de més de 0,55m. Si 
superen 1,2m d’amplada en tindran a les 
dues bandes. 

L’escala disposa de passamà en les 
dues bandes.  

Disposaran de passamans intermitjos quan 
superin els 4 metres d’amplada.  

No és el cas  

En escales d’ús públic el passamà es 
prolongarà 30 cms en els extrems, almenys 
en un costat.  

Es compleix 

Altura del passamà (entre 0,9m i 1,1m)  0,9 m (projecte) 
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 El passamà serà ferm i fàcil d’agafar. Estarà separat del parament com a mínim 4cms i 
el seu sistema de subjecció no interferirà el pas continu de la mà. 

4.3 Rampes 

 Tots els itineraris amb una pendent superior al 4% es consideraran rampa als efectes 
d’aquest document, i compliran allò que s’estableix en els apartats que es detallen 
seguidament.   

4.3.1. Pendent 

Pendent màxima de les rampes 
no pertanyents a itineraris 
accessibles 

--- 

Pendent de les rampes 
pertanyents a itineraris 
accessibles 

Longitud menor de 3 metres 

---  
Longitud menor de 6 metres  

RAMPA ACCÉS: 8% (dos trams 4,50m)  
 
Resta dels casos 

---  

Pendent transversal de rampes 
pertanyents a itineraris 
accessibles 

0% 

4.3.2. Trams 

Longitud (L) de trams de les 
rampes no pertanyents a 
itineraris accessibles 

L màxima trams  = --- (projecte) =< 15 m 
(exigència) 

Longitud (L) de trams de les 
rampes pertanyents a itineraris 
accessibles 

L màxima trams  = 4,50m (projecte) =< 15 m 
(exigència) 

Amplada rampes 1,50m 

L’amplada de les rampes estarà lliure d’obstacles. La seva amplada mínima útil es 
mesurarà entre parets o barreres de protecció, sense descomptar l’espai del passamà, 
sempre que no sobresurti més de 12 cms. 

Rampes pertanyents a un 
itinerari accessible.   SI 

4.3.3. Replans 

La rampa existent disposa d’un replà. Amplada 1,20m. 

Distància (D) de les portes  situades prop de 
l’arrancada d’un tram d’una rampa en itinerari 
adaptat 

--- 

4.3.4. Passamans 

En una rampa no pertanyent a itinerari 
accessible 

--- 
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(H > 55 cms i pendent >= 6%) 

En una rampa pertanyent a itinerari accessible 

(H > 18,5 cms i pendent >= 6%) 
Se’n col·loquen 

Alçada (H) dels passamans.  
En rampes situades en itineraris adaptats i 
escoles infantils es disposaran dos 
passamans a alçades diferents. 

0,90m 

4.4 Passadissos graonats d’accés a localitats en grades i tribunes 

 No correspon al present projecte. 

4.5 Neteja d’envidraments exteriors 

 No correspon per a un edifici d’ús de pública concurrència. 

 

3.2. Secció SUA 2. Seguretat enfront el risc d’impacte o d’atrapament 

1. Impacte 
 
1.1 Impacte 

 1.1.1. Impacte amb elements fixes 

Altura (H) lliure de pas en les 
zones de circulació. Ús restringit. 

2,50m 

 

Altura (H) lliure de pas en les 
zones de circulació. Resta de 
zones 

 H mínima = 2,50 m (projecte) >= 2,20 m 
(exigència) 

� Totes les portes tindran una alçada lliure de pas de com a mínim 2 metres. 
� En les zones de circulació les parets no tenen elements sortints que no 

arranquin del terra, que volin més de 15 cms en la zona compresa entre 15 cms 
i 2,10 m mesurada a partir del terra, i que representin un risc d’impacte. 

� No hi ha elements volats per sota dels 2 metres, com ara replans d’escala, 
rampes, etc. 

1.1.2. Impacte amb elements practicables 

Excepte en les zones d’ús restringit, les portes de recintes que no són d’ocupació 
nul.la (d’acord amb la definició de l’Annex A del DB SI), compleixen: 

� Per a passadissos de més de 2,50 metres d’amplada es respecta l’amplada 
d’evacuació prevista d’acord amb l’apartat 4 de la secció SI 3 del DB SI 

  No es col·loquen  portes de vaivé.  
Les portes peatonals automàtiques tindran marcatge CE d’acord amb la Directiva 
98/37/CE sobre màquines. 

Les portes i barreres situades en zones accessibles a les persones i utilitzades pel 
pas de mercaderies i vehicles hauran de tenir el marcatge CE d’acord amb la norma 
UNE-EN 113241-1:2004 i la seva instal.lació, ús i manteniment es realitzarà conforme 
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a la norma UNE-EN-12635:2002+A1:2009. S’exclouen de l’anterior les peatonals de 
maniobra horitzontal amb superfície menor de 6,25 m2 quan el seu ús sigui manual, 
així com les motoritzades que tinguin una amplada que no sobrepassi els 2,50 
metres. 

1.1.3. Impacte amb elements fràgils 

Els vidres existents en àrees de risc d’impacte que s’indiquen en el punt següent 
(punt 1.3.2 del document) de les superfícies envidrades, sense barrera de protecció 
(conforme apartat 3.2 del  SUA) tindran una classificació de prestacions X(Y)Z 
determinada d’acord amb la norma UNE EN 12600:2003, complint els paràmetres 
establerts en la taula 1.1. i que són per al següent projecte els que s’expressen a 
continuació: 

Diferència de cota entre les dues cares de 
la superfície envidrada entre 0,55 m i 12 m 

Valor X = Qualsevol 
Valor Y = B o C 
Valor Z = 1 o 2 

Diferència de cota entre les dues cares de 
la superfície envidrada menor a 0,55 m 

Valor X = 1, 2 o 3 
Valor Y = B o C 
Valor Z = Qualsevol 

Les àrees amb risc d’impacte a què fa referència el punt anterior són les següents: 
� En portes. Àrea entre terra i 1,50 m, amb una amplada igual a la porta + 30 cms 

per costat. 
� En panys fixes. Àrea entre terra i 0,90 m d’alçada. 

No hi ha portes ni tancaments de vidre per a les dutxes. 
  

1.1.4. Impacte amb elements insuficientment perceptibles 

Les grans superfícies envidrades que es puguin confondre amb portes o obertures 
estaran previstos, en tota la seva longitud, de senyalització visualment contrastada, a 
excepció de si existeixen muntants separats una distància màxima de 60 cms o un 
travesser a l’alçada menor anterior. Segons el criteri: 

� Situada a una altura inferior compresa entre 0,85 m i 1,10 m  
� Situada a una altura superior entre 1,50 m i 1,70 m.  

 
Les portes que no permetin ser identificades al no disposar de tirador, etc. caldrà que 
compleixin amb el requisit anterior.  

 

1.2 Atrapament 

 No hi ha risc d’atrapament en les portes corredisses instal·lades. 

 Els elements d’obertura i tancament disposaran de protecció adequats al tipus 
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 
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3.3. Secció SUA 3. Seguretat enfront el risc de confinament 

 

1. Confinament 
 
1.1 Quan les portes es tanquin des de l’interior (per exemple en els banys): 

� Disposaran de dispositius de desbloqueig des de l‘exterior del recinte.  
� Aquests recintes disposaran de control de la llum des de l’interior. 

1.2 Zones d’ús públic. En banys i vestuaris accessibles es col·locarà dispositiu en 
l’interior per transmetre avís d’assistència, perceptible des d’un punt de control i que 
l’usuari pugui verificar la seva recepció, o perceptible des d’un lloc de pas freqüent de 
persones. 

1.3 Força màxima per obertura 
portes (F) 

Porta de sortida.           F = 140 N   
En itinerari accessible. F=25 N (general) 
                                     F= 65 N (resistents al foc) 

1.4
. 

Per a determinar la força de maniobra d’obertura i tancament de les portes de 
maniobra manual batents/pivotants i corredisses equipades amb pestells de mitja 
volta i destinades a ús de peatons (excluides portes amb sistema de tancament 
automàtic i portes equipades amb ferratges especials, com per exemple els 
dispositius de sortida d’emergència) s’emprarà el mètode d’assaig especificat en la 
norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

3.4. Secció SUA 4. Seguretat enfront el risc causat per una il·luminació inadequada 

 

1. Enllumenat normal en zones de circulació 
 
1.1 En cada zona es disposarà una instal.lació d’enllumenat capaç de proporcionar: 

Zones exteriors Mínim 20 lux 

Zones interiors (excepte aparcaments) Mínim 100 lux 

Aparcaments interiors Mínim 50 lux 

Al no tractar-se d’un edifici de pública concurrència amb baix nivell d’il.luminació, no 
caldrà instal·lar abalisaments en rampes i escales. 

1.3 Força màxima per obertura portes (F) Porta de sortida. F = 140 N   
En itinerari accessible. F=25 N (general) 
                                     F=65 N (resistents al 
foc) 

1.4
. 

Per a determinar la força de maniobra d’obertura i tancament de les portes de 
maniobra manual batents/pivotants i corredisses equipades amb pestells de mitja 
volta i destinades a ús de peatons (excluides portes amb sistema de tancament 
automàtic i portes equipades amb ferratges especials, com per exemple els 
dispositius de sortida d’emergència) s’emprarà el mètode d’assaig especificat en la 
norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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2. Enllumenat d’emergència 
 
2.1 Dotació 

 L’edifici disposarà d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallada de l’enllumenat 
normal, subministri la il·luminació necessària per tal de facilitar la visibilitat als usuaris 
per tal de que puguin abandonar l’edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió 
de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de 
protecció existents. L’enllumenat d’emergència s’instal·larà els següents espais i 
elements de l’edifici projectat: 

� Tot recinte amb una ocupació major de 100 persones 
� Els recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a l’espai exterior segur i zones 

de refugi. 
� Els locals que tinguin equips de protecció contra incendis i els de risc especial. 
� Els lavabos generals d’ús públic 
� Els espais on es col·loquen els quadres de distribució i accionament de 

l’enllumenat de les zones anteriors. 
� Els senyals de seguretat 
� Els itineraris accessibles. 

2.2 Posició i característiques de les lluminàries 

 Per tal de proporcionar la il·luminació adequada les lluminàries compliran les 
següents condicions: 

� Se situaran a més de 2 metres per sobre del nivell del terra 

� Es disposaran en cada porta de sortida i en posicions on calgui assenyalar un 
perill potencial o es disposi un equip de seguretat. Com a mínim en les portes 
existents en els recorreguts d’evacuació, en les escales (cada tram tingui 
il·luminació directa), en els canvis de nivell i en els canvis de direcció i 
interseccions de passadissos. 

2.3 Característiques de la instal.lació 

 La instal.lació serà fixe, provista de font pròpia d’energia i ha d’entrar automàticament 
en funcionament al produir-se una fallada d’alimentació en la instal.lació d’enllumenat 
normal en les zones on es disposi l’enllumenat d’emergència. Es considera fallada 
d’alimentació el descens en la tensió per sota del 70% del seu valor normal. 

L’enllumenat d’emergència en les vies d’evacuació ha de ser almenys el 50% del 
nivell d’il.luminació requerit al cap dels 5 segons i el 100% al cap de 60 segons. 

La instal.lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant 
una hora com a mínim, a partir de l’instant en que tingui lloc la fallada: 

� En les vies d’evacuació de menys de 2 m, la il·luminació horitzontal al terra ha de 
ser com a mínim d’1 lux en el seu eix central, i 0,5 lux en la banda central que 
inclou almenys la meitat de l’amplada de la via. Les vies + amples, poden ser 
tractades com vàries bandes de 2 m.  

� On hi hagi equips de seguretat, instal·lacions de protecció d’ús manual  i quadres 
de distribució de l’enllumenat la il·luminació horitzontal serà com a mínim de 5 lux. 

� Al llarg de la línia central la relació entre la il·luminació màxima i la mínima no serà 
major de 40:1. 
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� Els nivells d’il.luminació han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió de 
sostres i parets i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció de 
rendiment lluminós degut a la brutícia i a l’envelliment. 

� Amb la finalitat d’identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de 
l’índex de rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà de 40. 

2.4 Il·luminació de les senyals de seguretat 

 La il·luminació de les senyals indicatives de sortida, de mitjans manuals de protecció i 
de primers auxilis, complirà amb les característiques detallades en el punt 2.4. de la 
secció SUA 4 del document. 

 

3.5. Secció SUA 5. Seguretat enfront  el risc causat per situacions d’alta ocupació 

No és d’aplicació aquesta secció, ja que en l’edifici projectat no hi ha espais previstos per 
més de 3000 espectadors de peu.  

 

3.6. Secció SUA 6. Seguretat enfront  el risc d’ofegament 

No és d’aplicació aquesta secció, ja aquesta secció és d’aplicació per a piscines d’ús 
col·lectiu.   
 

3.7. Secció SUA 7. Seguretat enfront  el moviment de vehicles 

No és d’aplicació aquesta secció, ja aquesta secció és d’aplicació en les zones d’ús 
aparcament i a les vies de circulació de vehicles.  No es considera que el moll de 
descàrrega compleixi amb aquestes condicions. 
 

3.8. Secció SUA 8. Seguretat enfront l’acció del llamp 

En el projecte executiu es comprovarà la necessitat d’instal.lar un parallamps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

Arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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AN 7.   ANNEX D’ESTRUCTURES 

 

AN 7.1. Informació geotècnica 

AN 7.2. Estudis estructurals de l’edifici  

AN 7.3. Memòria d’estructura  

AN 7.4. Càlculs estructurals 
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AN 7.1. Informació geotècnica 
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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

L’empresa TALLER 9S ARQUITECTES SCP, com direcció del projecte de canvi d’ús   d’un edifici 

existent  per  transformar‐lo  en  un  CAP+Biblioteca  amb  PB  +  2PP,  ha  encomanat  a  G‐2, 

GEOLOGIA  EN MOVIMENT,  S.L.P.  la  realització de  l’estudi  geològic  i  geotècnic,  així  com de 

mecànica de sòls, del solar situat en la localitat de Sant Julià de Vilatorta.  

A  data  de  realització  dels  sondeigs,  el  solar  presenta  una  forma  rectangular  i  amb  una 

topografia plana  a nivell del  carrer,  recobert per matolls, herbes  i un  arbre.  Limita    amb  la 

carretera  BV‐5201  i  l’Avinguda  St.  Jordi.  Els  punts  de  sondeig  es  van  dur  a  terme  dins    al 

voltants  de  l’edificació  existent  sempre  complint  amb  escreix  amb  els  requisits  exigits  pel 

Código Técnico de la edificación. 

 

Il∙lustració 1Vista del solar a data de realització dels sondeigs 
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1.1 MARC LEGAL I NORMATIVA ACTUAL 

Aquest  estudi  geològic‐geotècnic  s’adjuntarà  en  el  projecte  constructiu  de  la  realització  de 

l’edificació en virtut del compliment de la següent normativa legal:  

 El Código Técnico de  la Edificación, marc normatiu pel qual es  regulen  les exigències 

bàsiques de qualitat que han de  complir els edificis,  incloses  les  seves  instal∙lacions, 

per  satisfer  els  requisits bàsics de  seguretat  i habitabilitat,  en desenvolupament del 

que  està  previst  en  la  disposició  addicional  segona  de  la  Llei  38/1999,  de  5  de 

novembre,  de  Ordenación  de  la  Edificación,  i  en  concret  el  Documento  Básico  ‐ 

Seguridad Estructural ‐ Cimientos de març de 2006, aplicable a la seguretat estructural, 

capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentació.  

 La  INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL, EHE‐08, R.D. 1247/2008, per  la qual 

s’estableix  L’OBLIGATORIETAT  de  la  realització  d’un  ESTUDI  GEOLÒGIC‐GEOTÈCNIC 

com un dels documents del PROJECTE CONSTRUCTIU.  

 Declaració  responsable  d’un  laboratori  d’assaigs  per  al  control  de  qualitat  de 

l’edificació, seguint les condicions establertes en el Decret 410/2010 de 31 de març. 

 La Llei de Col∙legis Professionals, Llei 2/1974, per  la que s’estableix  la realització dels 

treballs professionals per professionals  col∙legiats  adscrits  a  llurs  respectius  col∙legis 

professionals  i  el  VISAT  COL∙LEGIAL  CORRESPONENT.  També  es  regula  per  la 

modificació parcial de  la  Llei 2/1974 per  la  Llei 7/1997, Mesures  liberalitzadores  en 

matèria de Sòls i de Col∙legis Professionals. 

 Els Estatuts del  Ilustre Colegio de Geólogos de España  (ICOG), R.D. 1378/2001  i BOE 

núm. 303 de 19 de Desembre de 2001, que estableixen requisit indispensable d’ésser 

Col∙legiat  en  aquest  col∙legi  per  exercir  la  geologia,  així  com  el  visat  col∙legial  pels 

documents, estudis, projectes realitzats  i es determinen  les funcions  i atribucions del 

GEÒLEG (l’Article 21). Entre elles s’estableix el GEÒLEG COM A TÈCNIC COMPETENT en 

matèria d’estudis geològics i geotècnics. 
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1.2 ASSIMILACIÓ AL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 

A efectes de reconeixement del terreny, la unitat a considerar és l’edifici o el conjunt d’edificis 

d’una mateixa  promoció.  Aquesta  unitat  es  classifica  d’acord  al  tipus  de  construcció  i  de 

terreny, tal com es mostra a les taules següents: 

Tipus  Descripció  

PROJECTE 
GENERAL 

Cap de les incloses en tarifa plana d’edificació 

C‐0  Construccions de menys de quatre plantes i superfície construïda inferior a 300m2 

C‐1  Altres construccions de menys de quatre plantes 

C‐2  Construccions entre quatre i deu plantes 

C‐3  Construccions entre onze i vint plantes 

C‐4  Conjunts monumentals o singulars, o de més de 20 plantes 

Taula 1. Tipus de construcció segons CTE 

Grup  Descripció 

T‐1 
Terrenys favorables: aquells amb poca variabilitat, i en els què la pràctica habitual a la zona 
és de fonamentació directa mitjançant elements aïllats. 

T‐2 
Terrenys intermitjos: els que presenten variabilitat, o que a la zona no sempre es recorre a 
la mateixa solució de fonamentació, o en els què es pot suposar que tenen reompliments 
antròpics de certa rellevància, encara que probablement no superin els 3.0m. 

T‐3 

Terrenys desfavorables: les que no es poden classificar en cap dels tipus anteriors. De 
manera especial es consideraran en aquest grup els següents terrenys: 

a. Sòls expansius 

b. Sòls col∙lapsables 

c. Sòls tous o solts 

d. Terrenys kàrstics en guixos o calcàries 

e. Terrenys variables en quant a composició i estat 

f. Reompliments antròpics amb gruixos superiors a 3m 

g. Terrenys en zones susceptibles de patir esllavissades 

h. Roques volcàniques en colades primes o amb cavitats 

i. Terrenys amb desnivell superior a 15º 

j. Sòls residuals 

k. Terrenys de maresmes 

Taula 2. Tipus de terreny segons CTE 

La construcció prevista (canvi d’ús d’un edifici existent) es classifica com a PROJECTE GENERAL. 

El terreny es pot incloure al grup T‐3, terrenys expansius. 
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2 OBJECTIUS 

G‐2, GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P. realitzarà un seguit d’assaigs de mecànica de sòls, tant  

in  situ  com  de  laboratori,  per  tal  de  concloure  o  arribar  als  objectius  finals  que  es  poden 

resumir en: 

 Reconeixement de  la  litologia predominant  i representativa del solar  i caracterització 

geològica  i geotècnica de  la mateixa, per tal d’adequar  la tipologia d’estudi geotècnic 

en funció de l’objectiu final.  

 Definició  de  la  campanya  d’investigació  a  seguir  segons  les  NTE  del  Ministeri  de 

Vivenda (D 3565/1972 i O.M. 10‐12‐1975), que s’engloben en quatre grans categories 

en  funció  del  número  de  punts  a  reconèixer,  la  profunditat  i  situació  respecte  la 

vivenda o edifici. 

 Determinació de l’agressivitat de l’aigua o sòls en el formigó, és a dir, determinació del 

contingut de sulfats. Identificació del nivell freàtic. 

 Estudi de la fonamentació determinant la cota aproximada de fonamentació, així com 

també les càrregues admissibles i els assentaments previsibles. 

 Segons el Código Técnico de  la Edificación, per a  la realització de  la primera etapa cal 

una programació del reconeixement del terreny en la qual cal tenir en compte totes les 

dades rellevants de la parcel∙la, tant els topogràfics o urbanístics i generals de l’edifici, 

com  les  dades  prèvies  de  reconeixements  i  estudis  de  la  mateixa  parcel∙la  o  de 

parcel∙les  limítrofs,  si  existeixen,  i  els  generals  de  la  zona  realitzats  en  la  fase  de 

plantejament o urbanització. 
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

3 CONTEXT I EMPLAÇAMENT GEOLÒGIC 

3.1 EMPLAÇAMENT GEOLÒGIC I UNITATS CARACTERÍSTIQUES 

La  importància de  reconèixer  al  camp  les unitats  geològiques  corresponents  a  la descripció 

litoestratigràfica trobada en el material bibliogràfic de la nostra base de dades, és el primer pas 

a l’hora d’iniciar la campanya de treballs de camp.  

 El municipi de Sant Julià de Vilatorta queda emplaçat dins de  la Formació Folgueroles dins  la 

Depressió Central Catalana i està representat per materials d’edat Terciari i concretament són 

lutites, gresos, margues i calcàries.                    

La zona enllaça suaument amb els relleus de  la Serralada Pre‐Litoral. Les formes monoclinals 

característiques de  la major part de  la Depressió acaben amb  les  capes  inferiors de  la  sèrie 

paleògena.   

 El  relleu  va  ser  originat  pels materials més  competents  de  la  base  de  l’Eocè  en  el  sector 

oriental de  la Plana de Vic,  i també pels nivells de gresos  i pels nivells més competents de  la 

part superior.  

 

 

Mapa geològic 1:50.000, amb la situació de l’emplaçament. 

 

La  imatge correspon al mapa geològic de  la zona, publicat per  l’Institut Cartogràfic  i Geològic 

de Catalunya (ICGC), amb la corresponent llegenda geològica. 
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

4 TREBALLS REALITZATS 

L’estudi  del  terreny  situat  a  la  població  de  Sant  Julià  de  Vilatorta  ha  constat  de  tres  fases 

fonamentals: una primera etapa de  reconeixement dels materials  representatius del  subsòl, 

una  segona  etapa  de  treball  de  camp  o  de  prospecció  i  una  última  etapa  d’anàlisi  de  les 

propietats mecàniques del terreny. 

4.1 TREBALL DE CAMP 

Pel que fa als treballs de camp, i en funció del tipus de terreny i de construcció que estableix el 

Código  Técnico  de  la  Edificación,  G2‐GEOLOGIA  EN  MOVIMENT,  S.  L.  P.  va  desplaçar  la 

maquinària de sondeigs, per la realització de les següents prospeccions: 

Prospecció  Tipus de prospecció  Equip 
Cota inicial 

(m) 
Profunditat 

(m) 
Cota 

fonament 

S1 
Sondeig a rotació amb barrina 

helicoïdal 
G2  +588,2  +579,2  ‐ 

S2 
Sondeig  a  rotació  amb  barrina 
helicoïdal 

G2  +590,05 
+581,05 

‐ 

P1  Assaig de Penetració Dinàmica  G2  +589,2  +580,2  ‐ 

C1  Cala mecànica  D.T.O.  ‐  ‐1,6  ‐1,4 

C2  Cala mecànica  D.T.O.  ‐  ‐1,0  ‐0,6 

 Taula 3. Prospeccions realitzades i cotes topogràfiques d’inici i final de sondeig. Les cales mecàniques es van 
realitzar sota la supervisió de la Direcció Tècnica de l’Obra i amb anterioritat dels sondeigs 

 

A l’interior de les prospeccions es varen dur a terme els següents assaigs in situ: 

Prospecció  Tipus d'assaig  Profunditat (m)  Nspt  Nmi  COPS Nspt 

S1  MI  0,9    9+10+10+9   

S1  SPT  3,0  4+4+4+6    8 

S1  SPT  6,0  5+6+7+7    13 

S2  SPT  1,5  6+10+10+11    20 

S2  SPT  4,5  6+7+7+8    14 

 Taula 4. Assaigs in situ realitzats 
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

4.1.1 Metodologia dels treballs de camp 

Tipus de prospecció  Explicació 

Sondeig a rotació amb 
barrina helicoïdal 

El  sondeig  és  un  mètode  de  reconeixement  en  profunditat  que  permet  identificar 
l’estratigrafia del  terreny  i determinar  aproximadament  la posició del nivell  freàtic.  El 
sondeig  amb  barrina  helicoïdal  es  realitza  mitjançant  l’aplicació  del  gir  d’un  motor 
hidràulic sobre una barrina helicoïdal. Aquesta barrina es va introduint en el terreny i a 
mida  que  avança  provoca  la  sortida  del  sòl  a  la  superfície.  El  sòl  que  s’obté  és 
completament alterat, però és perfectament adequat per a la seva identificació bàsica.  

Quan  cal  realitzar  un  test  de  resistència  del  terreny  (S.P.T.)  s’extreu  la  barrina  i 
s’introdueix en el terreny un tub bipartit, tal com s’explica més endavant. En el cas de la 
recollida d’una mostra inalterada també se substitueix la barrina pel tub que recollirà la 
mostra. Un cop finalitzats aquests assaigs s’introdueix novament la barrina i es continua 
perforant. 

Cala amb 
retroexcavadora 

El mètode  d’investigació  geològica  consisteix  en  realitzar  un  petit  pou  que  permetrà 
l’observació directa del terreny, així com la presa de mostres i eventualment realització 
de  proves  mecàniques  in‐situ.  Es  realitza  quan  hi  ha  terreny  excavables  i  amb  una 
profunditat de reconeixement moderada sempre <4m. 

Sondeig a rotació amb 
bateria de testimoni 

continu 

El mètode de perforació  consisteix en  introduir una bateria en  forma de  cilindre buit, 
amb una corona  talladora en el seu extrem  inferior, que  talla el  terreny mitjançant un 
moviment combinat giratori  i vertical de manera que el  tram  tallat de  sòl  s’introdueix 
dins la bateria mantenint la seva estructura original, essent recuperat posteriorment un 
cop es retira  la bateria del terreny en cada maniobra. Durant  l’execució dels sondatges 
es solen utilitzar bateries de perforació de 86 i 101 mm de diàmetre, corones de wídia i 
diamant, i quan és necessari, un revestiment adequat. 

 Taula 5. Descripció dels mètodes de prospecció emprats 

4.1.2 Metodologia d’assaigs in situ 

Tipus d'assaig  Explicació 

SPT 

L’assaig consisteix en clavar el terreny una cullera o clava estandarditzada, de 45 cm de 
longitud, comptant el número de cops necessaris per enfonsar trams de 15 cm. El colpeig 
per a la clava es realitza amb una massa de 63,5 Kg que cau lliurement des d’una alçada 
de 76 cm sobre un cap de colpeig o enclusa. La lectura del colpeig del primer tram no es 
té en compte, per  l’alteració del sòl o enfonsament de  les parets del sondeig. La suma 
dels  valors  de  colpeig  dels  dos  últims  trams  de  15  cm  es  coneix  com  a  valor  NSPT, 
denominat  també  resistència a  la penetració estàndard. De vegades, donada  l’elevada 
resistència  del  terreny,  no  s’aconsegueix  l’avanç  de  la  presa  de mostres.  En  aquests 
casos l’assaig es suspèn quan s’excedeixen 50 cops per aprofundir un tram de 15 cm, i es 
considera  rebuig  (R). El valor NSPT de  resistència a  la penetració pot  ser correlacionat 
amb  paràmetres  geotècnics  com  la  densitat  relativa,  l’angle  de  fregament,  la  càrrega 
admissible o els assentaments en determinats  tipus de  sòls. A més,  també  s’obté una 
mostra alterada, vàlida per a realitzar assaigs d’identificació al laboratori. 

 Taula 6. Descripció dels mètodes d’assaig emprats 
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

4.2 TREBALL DE LABORATORI 

Amb  la  finalitat d’aconseguir una adequada  caracterització dels materials que  conformen el 

subsòl estudiat algunes de les mostres recuperades en els treballs de camp han estat trameses 

al laboratori de mecànica de sòls per tal de dur‐hi a terme un seguit d’assaigs. 

Les mostres analitzades al laboratori i els assaigs practicats es resumeixen a la taula següent: 

Prospecció  Mostra  Profunditat (m)  Assaig  Norma 

S1  MI  0,9  Compressión simple en sòls  UNE 103.400/93 

S1  MI  0,9  Límits d'Atterberg  UNE 103.104/93 

S1  MI  0,9  Granulometria  UNE 103.101/95 

S1  MI  0,9  Determinació de sulfats solubles  Mètode EHE‐08 

S2  SPT  1,5   Granulometria  UNE 103.600/96 

S2  SPT  1,5  Límits Atterberg  UNE 103.104/93 

S2  SPT  1,5  Lambe  UNE 103.600/96 

S2  SPT  1,5  Densitat  UNE 103.301/94 

Taula 7. Assaigs de laboratori realitzats 

Les anàlisis van ser realitzades pel laboratori de mecànica de sòls GEOSAND, S.L.  

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
  Col-legiat : Xavier Lopez Rodriguez[ET AL]
  Inscrit amb el nº : 4620
  Puede consultar la validez del documento accediendo
  a http://icog.e-visado.net/csv/Q9E8Q4V680AUZ    
 



13

  G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P.    ESTUDI GEOTÈCNIC REF. 3874 
  Departament de geotècnia    ADREÇA: Cap+Biblioteca 

POBLACIÓ: Sant Julià de Vilatorta 
 

  
 

G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

5 RESULTATS 

5.1 ASSAIGS IN SITU 

Amb  l’objectiu  d’obtenir  la màxima  informació  del  terreny,  durant  la  perforació  s’ha  dut  a 

terme un seguit d’assaigs in situ a l’interior dels sondatges. 

S’han  realitzat  diversos  assaigs  estàndard  de  penetració  (SPT),  en  els  quals  s’ha  obtingut 

aquests resultats:  

Prospecció  Profunditat (m)  Nspt  COPS NSPT 

S1  3,0  4+4+4+6  8 

S1  6,0  5+6+7+7  13 

S2  1,5  6+10+10+11  20 

S2  4,5  6+7+7+8  14 

 Taula 8. Resultats dels assaigs estàndard de penetració (SPT) realitzats 

5.2 ASSAIGS DE LABORATORI 

A continuació es mostren els resultats obtinguts en els assaigs de laboratori duts a terme a les 

mostres seleccionades: 
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S1  0,9      19,2  36,5  61,2  75,1  23,1  39,9  15,9  <2000 

S2  1,5  2,13  1,8  84  95  100    31,3  50,6  19,2   

Taula 9. Resultats d’assaigs de laboratori 
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

6 UNITATS GEOTÈCNIQUES 

Els  treballs  de  camp  han  permès  la  diferenciació  de  3  unitats  geotècniques  al  subsòl  del 

terreny estudiat, les quals es descriuen i caracteritzen a continuació, de sostre a base. 

6.1 UNITAT H 

Terreny vegetal heterogeni format per sorres, graves, argiles i restes vegetals que es presenta 

molt  alterat  i presenta una  resistència molt baixa. Presenta una potència d’entre 0,45  i 0,6 

metres.  

Unitat  Rang de cota inicial  Rang de cota base 

H  0  0,45‐0,6 

Taula 10. Cotes de tall de la unitat H 

En base a  les observacions  fetes  i als  resultats dels assaigs practicats en aquests materials,  i 

aplicant  en  cas necessari diverses  correlacions publicades  i  acceptades de manera habitual, 

s’ha determinat els paràmetres geotècnics característics per a la unitat que la defineixen: 

Sostre (m)  Base (m) 
Densitat 

(g/cm3) 

Cu  

(kg/cm2) 

Angle freg 

efectiu (º) 

0  0,45‐0,6  1,8  <0,01  27 

 Taula 11. Paràmetres geotècnics representatius de la unitat H 

6.2 UNITAT A 

Argiles vermelles sorrenques lleugerament humides, potencialment expansives. Aquesta capa 

es  localitza  únicament  en  el  sondeig  S‐2;  per  tant  sent  poc  representativa  i  discontinua 

lateralment i profunda. 

S'interpreta com a un sòl granular mitjà‐dens. 

Unitat  Rang de cota inicial  Rang de cota base 

A  0,45  2,8 

Taula 12. Cotes de tall de la unitat A 

A  continuació  es  mostren  els  resultats  dels  assaigs  de  camp  i  de  laboratori  practicats 

directament sobre els materials que conformen la unitat. 

Assaig  Paràmetre  Unitats 
Resultat 
menor 

Resultat 
major 

Quantitat 
assaigs 

Mitjana 

SPT  Colpeig  cops  20  20  1  20 
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

Assaig  Paràmetre  Unitats 
Resultat 
menor 

Resultat 
major 

Quantitat 
assaigs 

Mitjana 

Granulometria  gran‐UNE008  %  84  84  1  84 

Granulometria  gran‐UNE04  %  95  95  1  95 

Granulometria  gran‐UNE2  %  100  100  1  100 

Granulometria  gran‐UNE5  %  100  100  1  100 

Densitat aparent 
densitat 
aparent 

g/cm3  2,13  2,13  1  2,13 

Densitat seca  densitat seca  g/cm3  1,80  1,80  1  1,80 

Humitat relativa  humitat  %  18,27  18,27  1  18,27 

Límits d'Atterberg  Límit Líquid  ‐  19,25  19,25  1  19,25 

Límits d'Atterberg  Límit plàstic  ‐  50,6  50,6  1  50,6 

Límits d'Atterberg 
Índex de 
plasticitat 

‐  19,2  19,2  1  19,2 

Expansibilitat Lambe  inflament  Kp/cm2  0,34  0,34  1  0,34 

Determinació de sulfats 
solubles 

Sulfats  mg/Kg  <2000  <2000  1  <2000 

Classifiació USCS  classifiació  ‐  CH  CH  1  CH 

 Taula 13. Resultats d’assaigs corresponents a la unitat A 

En base a  les observacions  fetes  i als  resultats dels assaigs practicats en aquests materials,  i 

aplicant  en  cas necessari diverses  correlacions publicades  i  acceptades de manera habitual, 

s’ha determinat els paràmetres geotècnics característics per a la unitat que la defineixen: 
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A  0,45  2,8  20   2,13    Ferma  1‐2  0,5‐1  220   10‐7  28 

Taula 14. Paràmetres geotècnics representatius de la unitat A 

6.3 UNITAT B 

Amalgama  de  sorres  argiloses marrons  o  argiles  sorrenques marrons  humides  i  toves  amb 

presència d’alguna grava de  carbonat  a partir dels 4 m. Aquest nivell es detecta en els dos 

sondeigs  però  a  cotes  diferents.  Assimilable  a  un  sòl  granular  de  compacitat    mitja  i 

excavabilitat bona. 

Unitat  Rang de cota inicial  Rang de cota base 

B  0,6‐2,8  9 

Taula 15. Cotes de tall de la unitat A 
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A  continuació  es  mostren  els  resultats  dels  assaigs  de  camp  i  de  laboratori  practicats 

directament sobre els materials que conformen la unitat. 

Assaig  Paràmetre  Unitats 
Resultat 
menor 

Resultat 
major 

Quantitat 
assaigs 

Mitjana 

SPT  Colpeig  cops  8  14  3  11,6 

Granulometria  gran‐UNE008  %  19,2  19,2  1  19,2 

Granulometria  gran‐UNE04  %  36,5  36,5  1  36,5 

Granulometria  gran‐UNE2  %  61,2  61,2  1  61,2 

Granulometria  gran‐UNE5  %  75,1  75,1  1  75,1 

Densitat aparent 
densitat 
aparent 

g/cm3  2,11  2,11  1  2,11 

Densitat seca  densitat seca  g/cm3  1,91  1,91  1  1,91 

Humitat relativa  humitat  %  10,66  10,66  1  10,66 

Límits d'Atterberg  Límit Líquid  ‐  39,9  39,9  1  39,9 

Límits d'Atterberg  Límit plàstic  ‐  16,9  16,9  1  16,9 

Límits d'Atterberg 
Índex de 
plasticitat 

‐  23,1  23,1  1  23,1 

Determinació de sulfats 
solubles 

Sulfats  mg/Kg  <2000  <2000  1  <2000 

Classifiació USCS  classifiació  ‐  SC  SC  21  SC 

 Taula 16. Resultats d’assaigs corresponents a la unitat B 

En base a  les observacions  fetes  i als  resultats dels assaigs practicats en aquests materials,  i 

aplicant  en  cas necessari diverses  correlacions publicades  i  acceptades de manera habitual, 

s’ha determinat els paràmetres geotècnics característics per a la unitat que la defineixen: 
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B  0,6‐2,8  9,0  11,6  1,85 
Fluixa‐ 

Mitjana 
mitja  1,3 

0‐ 

0,4 

160‐ 

290 
10‐5 

27‐ 

29 

Taula 17. Paràmetres geotècnics representatius de la unitat B 
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7 CONDICIONANTS DEL TERRENY 

7.1 HIDROGEOLOGIA 

Durant  la  realització dels  treballs de  camp no es va detectar  la presència d’aigua  freàtica al 

subsòl. 

7.2 AGRESSIVITAT 

No  s’ha  detectat  indicis  que  el  terreny  natural  pugui  contenir  sulfats  o  resultar  agressiu  al 

formigó. Per altra banda, les analítiques realitzades indiquen que el basament no conté sulfats 

solubles que puguin resultar agressius al formigó, segons EHE. Amb tot cal considerar que es 

tracta d’un canvi d’ús i per tant, es desconeix el tipus de formigó emprat. 

7.3 EXPANSIBILITAT 

Els  materials  descrits  presenten  indicis  d’expansibilitat  o  col∙lapse.  S’ha  fet  l’assaig 

d’expansibilitat Lambe i s’ha confirmat el resultat de CRÍTIC, pel que fa a la unitat A. Tot i que 

la  fracció  fina de  la unitat B  també mostra un  Ip>15 no  té el mateix  comportament que  la 

unitat A. 

Per tant, els materials de  la unitat A presenten propietats expansives. L’assaig realitzat en  la 

mostra inalterada mostra que l’índex d’inflament és de l’ordre de 0,34 kg/cm2, un valor força 

considerable i que pot ser més superior pel coneixement propi de la zona. 

Així doncs, seria òptim aïllar moltíssim tot l’entorn de l’edificació, alhora que reforçar‐la si cal, 

així  com  evitar  regar  al  voltant  d’aquest  i  impermeabilitzar  llur  perímetres  per  evitar  que 

l’aigua de pluja  s’infiltri pels  voltants  i  afecti  a  la  fonamentació existent. A més,  s’aconsella 

seguir les recomanacions següents: 

 Disposar un sistema de sanejament no enterrat 

 Preveure una estructura flexible i correctament impermeabilitzada  

 Afavorir  l’escolament  superficial,  amb  pendents  adequats  i  embornals  de  recollida 

d’aigua que no produeixin estancaments 

 Prioritzar els paviments, especialment a les zones adjacents a l’estructura existent. Així 

mateix, es recomana que estiguin vinculats estructuralment a l’estructura, de manera 

que no generin una fissura que afavoreixi la infiltració d’aigua cap a la fonamentació 

 Optimitzar els sistemes de reg i separar‐los de les edificacions si és el cas 
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8 FONAMENTACIÓ 

Per  investigar el terreny s’han realitzat tres actuacions en el terreny, dos sondeigs  i un assaig 

de penetració dinàmica i també dues cales mecàniques amb anterioritat i sota la supervisió de 

la D.T.O. De  les dades obtingudes de  camp  podem observar que  la  zona on  es  va  realitzar 

l’assaig de penetració dinàmica DPSH es correspon amb el  terreny detectat a  la cala 1;  i per 

tant, es dedueix que  la major part dels  fonaments estan  recolzats dins  la unitat B;  tot  i que 

possiblement  a  les  proximitats  del  sondeig  S1  podria  detectar‐se  puntualment  la  unitat  A.  

Alhora i de la cala 2 s’observa clarament que la unitat B es talla més superficial com al sondeig 

S2.  

Les càrregues que es donen a continuació són teòriques i per cada unitat però al ser un canvi 

d’ús d’un edifici existent de pràcticament 100 anys, es preveu que el terreny hagi sofert una 

preconsolidació  i que  els  assentaments que  es podien haver produït  a  curt  i mig  termini  ja 

s’hagin realitzat. 

Per tant, les càrregues teòriques per cada unitat serien: 

8.1 CÀRREGUES ADMISSIBLES TEÒRIQUES PER LES UNITATS A I B  

Càrrega admissible Zona Sondeig S‐1, fonamentació directe dins la unitat B: 

Profunditat 
(m) 

Encastament 
(m) 

Unitat 
encastament 

Qadm 
(kg/cm2) 

 

Assentament 
Elàstic Teòric 

(cm) 

0,6  0,4  B  0,95‐1,15  <2,5 

Taula 18. Càrrega admissible per la unitat B  

Càrrega admissible Zona Sondeig S‐2, fonamentació directe dins la unitat A: 

Profunditat 
(m) 

Encastament 
(m) 

Unitat 
encastament 

Qadm 
(kg/cm2) 

 

Assentament 
Elàstic Teòric 

(cm) 

0,5  0,4  A  1,3‐1,55  <2,5 

Taula 19. Càrrega admissible per la unitat A 

 

Aquestes  càrregues  són  teòriques  i per  cada unitat  litològica detectada  i  considerant  si es 

volgués  fer una edificació nova. No és el cas,  ja que es tracta d’un canvi d’ús  i per tant, es 

considera que al ser un edifici de pràcticament 100 anys els assentaments ja s’han produït i 

que  l’edifici  està  assentat.  Alhora  cal  dir,  que  s’ha  de  comptar  amb  què  el  terreny  està 

preconsolidat. 
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8.2 CÀRREGUES ACTUALS DESPRÉS DE LA CONSOLIDACIÓ DEL 

TERRENY I PER LES UNITATS A I B  

La D.T.O. ens ha fet arribar els càlculs de descens de càrrega. 

El terreny subjacent es troba consolidat i els assentaments ja s’han produït i per tant, al ser un 

canvi d’ús no s’ha de considerar  la càrrega de cada unitat com un terreny per una edificació 

nova i cal comptar amb la consolidació prèvia. 

També  s’adjunta  una  taula  amb  els  valors  de  tensions  admissibles  del  terreny  i  amb  les 

condicions actuals amb diferents factors de seguretat: 

 

Fórmula de "Terzagi"   FS=1   FS=2   FS=3 

c=  0,3          

 1,85          

qu=  1,3          

              

Càrrega d'enfonsament sabata aïllada:     10,58568  5,29284  3,52856 

Càrrega admisible sabata aïllada:     3,52856  1,76428  1,176186 

Càrrega d'enfonsament sabata correguda:     8,93992  4,46996  2,979973 

Càrrega admisible sabata correguda:     2,9799733  1,48998  0,993324 

Taula 20. Càrrega admissible per la unitat B i amb diferents valors de FS.  

De la inspecció visual de les cales que va realitzar la D.T.O. i també dels sondeigs realitzats es 

preveu que la fonamentació estigui recolzada dins la unitat B pràcticament en la seva totalitat 

(exceptuant  algun  punt  on  sigui  dins  la  unitat  A  i  que  en  tot  cas  té  una  capacitat  portant 

superior) i aproximadament a una cota de +587,6m. 
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9 EXCAVABILITAT 

Es preveu que l’excavació per l’obertura de les estructures de fonamentació de les unitats H, A 

i B serà possible mitjançant maquinària convencional (retro‐excavadora de potència mitjana). 
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10 ESTABILITAT 

En principi no s’han de generar talussos però si  fos el cas, es recomana que romanguin amb 

una relació 1H:1V quan s’excavin a  la unitat H, A  i B. En cas que es projectin  talussos a  llarg 

termini,  caldria  reduir‐ne el pendent, protegir‐los amb murs de  contenció o dur a  terme un 

estudi específic que contempli aquesta possibilitat. 
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11 NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT 

Segons el Código Técnico de la Edificación, en el projecte i reforma d’edificacions s’ha de tenir 

present l’acció sísmica, sempre que els solars en estudi es trobin en municipis amb acceleració 

sísmica de com a mínim 0,08g, o si s’ha sol∙licitat expressament.  

La Norma ofereix els criteris necessaris a seguir per a  la consideració d’aquesta acció sísmica. 

Pel càlcul correcte del tipus de terreny en funció de la velocitat de les ones S, caldria realitzar 

un estudi de sísmica, però a petició del client no s’ha dut a terme aquest tipus d’estudi  i per 

tant, només és una estimació. 

11.1 APLICACIÓ DE LA NORMA NCSE-02: 

La norma és d’aplicació: 

 Al projecte, construcció i conservació d’edificacions de nova planta. 

 En casos de reforma i rehabilitació.  

La classificació de  les construccions es basa en  l’ús a què es destinen  i en els danys que pot 

produir  la  seva  destrucció,  independentment  del  tipus  d’obra  que  es  tracti.  Així  doncs,  es 

poden classificar en: 

 Construccions d’importància moderada, són aquelles amb probabilitat despreciable que 

la seva destrucció produeixi víctimes, irrompre un servei o danys econòmics a tercers;  

 Construccions  d’importància  normal,  aquelles  que  la  seva  destrucció  pugui  provocar 

víctimes, interrompre un servei o pèrdues econòmiques; 

 Construccions  d’importància  especial,  aquelles  que  puguin  interrompre  un  servei 

imprescindible o produeixin efectes catastròfics. 

Aquesta  diferenciació  entre  edificacions  es  tindrà  en  compte  a  l’hora  de  fer  els  càlculs  per 

conèixer l’acceleració sísmica en un punt. 

11.2 INFORMACIÓ SÍSMICA 

Mapa de perillositat 

La perillositat sísmica es defineix a través del mapa de perillositat sísmica de la figura següent. 

En  aquest mapa  es  relaciona  el  valor  de  la  gravetat  g  i  l’acceleració  sísmica  bàsica  amb  el 

coeficient  de  contribució  K,  el  qual  té  en  compte  la  influència  dels  diferents  terratrèmols 

esperats en la perillositat sísmica de cada punt. 
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Mapa de perillositat sísmica 

11.3 ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL: 

L’acceleració sísmica es defineix mitjançant la fórmula 

ac = S..ab 

On: 

ab  : acceleració  sísmica bàsica  (valor característic de  l’acceleració horitzontal de  la  superfície 

del terreny). 

: coeficient adimensional de risc, per als casos de construccions d’importància normal pren el 

valor de 1,0 i per a les d’importància especial el de 1,3. 

S : coeficient d’amplificació del terreny, tindrà diferents valors, segons el producte .ab : 

 

Essent  C  el  coeficient  del  terreny,  segons  les  característiques  geotècniques  del  terreny  de 

fonamentació detallades en la taula següent. A cada tipus de terreny se li assigna un valor del 

coeficient C: 
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Tipus terreny Característiques Valor de C 

I Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de propagació 
de les ones elàstiques transversals o de cisalla VS > 750 m/s 

1.0 

II 
Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. 

750 m/s > VS > 400 m/s 
1.3 

III Sòl granular de compacitat mitjana o cohesiu de consistència ferma a molt 
ferma. 400 m/s > VS > 200 m/s 

1.6 

IV 
Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou. 

VS < 200 m/s 
2.0 

Taula 21. Característiques i valors de C atribuïts a cada tipus de terreny 

Per obtenir  el  valor C  es determinen  els  gruixos  en metres dels diferents  tipus de  terrenys 

existents  en  els  primers  30m  sota  la  superfície.  Es  calcularà  el  valor mig  en  promitjar  el 

coeficients Ci de cada nivell amb el seu gruix ei mitjançant: 

	
∑ ∗
30

 

En els edificis amb soterrani s’ha de mesurar el gruix dels diferents nivells a partir de la rasant. 

El  coeficient  C  no  contempla  el  possible  col∙lapse  del  terreny  sota  l’estructura  durant  el 

terratrèmol  degut  a  la  inestabilitat  del  terreny  com  el  cas  de  la  densificació  de  sòls, 

esfondrament de cavitats, etc. 

11.4 ESTIMACIÓ DE L’ACCELERACIÓ SÍSMICA 

En el cas que ens ocupa,  i segons el Código Técnico de  la Edificación, el solar de Sant Julià de 

Vilatorta, no és necessari realitzar una ESTIMACIÓ de C com de S  i ac   degut a que el valor de 

l’acceleració (ab) en aquesta zona es inferior a 0,08∙g m/s2. 

 = 1,0 

L’acceleració sísmica bàsica del terreny és de 0,06∙g (m/s2) 
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12 CONCLUSIONS FINALS 

A partir de  la  inspecció visual del solar,  la caracterització  litològica dels nivells tallats al  llarg 

dels  dos  sondeigs  de  rotació  helicoïdal  i  un  assaig  de  penetració  dinàmica DPSH  realitzats 

seguint en Código Técnico de  la Edificación, així com també de  la  informació dels assaigs de 

mecànica  de  sòls  es  poden  concloure  les  següents  solucions,  segons  dades  facilitades  per 

TALLER 9S ARQUITECTES, SCP: 

 

 A data de realització dels tres assaigs, 24 de desembre de 2018, no s’ha constatat  la 

presència  de  nivell  freàtic  a  cap  dels  sondeigs.  No  obstant  caldria  remarcar  que 

filtracions d’aigua a la zona podrien provocar efectes d’inflament en el terreny. 

 

 Les càrregues admissibles pels diferents nivells tallats en  la zona d’estudi es mostren 

en  l’apartat 8. Aquestes càrregues corresponent a cada unitat  i si per nova edificació. 

Al ser un canvi d’ús cal preveure que l’edifici està recolzat sobre un terreny consolidat i 

que els assentaments ja s’han produït al llarg dels casi 100 anys que té l’edifici actual. 

 

 En  tot  el  solar  en  general,  s’aconsella  no  haver  fonamentat  en  nivells  litològics 

diferents, per evitar els assentaments diferencials. 

 

 Les  capes  representatives  i  descrites  a  l’informe  són  representatives  dels  punts  de 

sondeig  realitzats,  podent  existir  al  subsòl  del  solar  nivells  intercalats  o  altres  que 

hauran  estat  inspeccionats  i  revisats  pel  nostre  equip,  del  qual  G2‐GEOLOGIA  EN 

MOVIMENT,S.L.P. no es fa responsable de la seva aparició. 

 

 Es deixa a la Direcció Tècnica de l’Obra l'elecció del tipus de fonamentació. 

 

 Es recomana prendre mesures de precaució a  l’hora d’iniciar els treballs constructius. 

No es preveu cap tipus de reforç de l’estructura o obertures de rases. Si es fes, caldrà 

tenir cura dels materials de la unitat H i A de baixa cohesió. 

                   

 Restem a  la seva total disposició per qualsevol dubte que pogués sorgir  i a  la vegada 

podent disposar dels nostres serveis si fos necessària la presència d’algun dels nostres 

geòlegs al llarg de l’obra. 
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A Berga, el dimecres 23 de gener de 2019. 

G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

Xavier López             Judit Vinyes 

Director Tècnic            Responsable geotècnia 

Geòleg Núm. Col.: 4620         Geòloga Núm. Col.: 4258 

   

 
 
 
 
 
  D a t a  :  2 0 / 0 3 / 2 0 1 9   F o l i :  5 1 9 0 0 0 2 0 R 0  N ú m :  0 5 1 9 0 0 0 2 0 / 0 0
  C o l - l e g i a t  :  X a v i e r  L o p e z  R o d r i g u e z [ E T  A L ]
  I n s c r i t  a m b  e l  n º  :  4 6 2 0
  P u e d e  c o n s u l t a r  l a  v a l i d e z  d e l  d o c u m e n t o  a c c e d i e n d o
  a  h t t p : / / i c o g . e - v i s a d o . n e t / c s v / Q 9 E 8 Q 4 V 6 8 0 A U Z     
 



27

  G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P.    ESTUDI GEOTÈCNIC REF. 3874 
  Departament de geotècnia    ADREÇA: Cap+Biblioteca 

POBLACIÓ: Sant Julià de Vilatorta 
 

  
 

G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

   

 
 
 
 
 
  D a t a  :  2 0 / 0 3 / 2 0 1 9   F o l i :  5 1 9 0 0 0 2 0 R 0  N ú m :  0 5 1 9 0 0 0 2 0 / 0 0
  C o l - l e g i a t  :  X a v i e r  L o p e z  R o d r i g u e z [ E T  A L ]
  I n s c r i t  a m b  e l  n º  :  4 6 2 0
  P u e d e  c o n s u l t a r  l a  v a l i d e z  d e l  d o c u m e n t o  a c c e d i e n d o
  a  h t t p : / / i c o g . e - v i s a d o . n e t / c s v / Q 9 E 8 Q 4 V 6 8 0 A U Z     
 



28

  G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P.    ESTUDI GEOTÈCNIC REF. 3874 
  Departament de geotècnia    ADREÇA: Cap+Biblioteca 

POBLACIÓ: Sant Julià de Vilatorta 
 

  
 

G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1. PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT 
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ANNEX 2. COLUMNES DE TESTIFICACIÓ DELS SONDATGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
  Col-legiat : Xavier Lopez Rodriguez[ET AL]
  Inscrit amb el nº : 4620
  Puede consultar la validez del documento accediendo
  a http://icog.e-visado.net/csv/Q9E8Q4V680AUZ    
 



OBRA: CAP. St. Julià de Vilatorta                                 
DATA: 24/12/2018 MAQUINA / SUPERVISOR/ OPERARI: RL-48L / Xavi 

COTA: +588,20m
NIVELL FREATIC: No
EXPEDIENT: 03874 COORDENADES UTM:
PETICIONARI: T9S ARQUITECTES 41º55'22"-2º19'19"

ASSAIGS DE LABORATORI         SONDEIG SH-1

H
u

m
ita

t 
%

D
e

n
si

ta
t 

a
p

a
r.

 g
/c

m
3

L
ím

it 
líq

u
id

Ín
d

e
x 

d
e

 p
la

st
ic

ita
t

%
 P

a
ss

a
 s

e
d

a
s 

0
,0

8
 U

N
E

A
n

g
le

 f
re

g
.in

te
rn

 º

q
u 

C
o

m
.S

im
p

le
 k

g
/c

m
2

P
re

si
ó

 in
fla

m
e

n
t 

(K
p

/c
m

2
)

F
on

dà
ri

a 
en

 m
.

M
os

tr
a,

 t
ip

us
 i 

nº

 G
ol

pe
ig

 N
30

 S
.P

.T
.

LI
TO

LO
G

IA

F
O

N
D

A
R

IA
 C

A
P

A

                  DESCRIPCIO

Terreny vegetal

0,5

0,6

16,9 39,9 23,1 19,2 20 M.I. de -0,9 a -1,5m (9/10/10/9)
1

1,5

2

2,5

3 8 S.P.T. de -3 a -3,6m (4/4/4/6)

3,5

4

Sorres argiloses marrons, humides i toves.

4,5

5

5,5

6 13 S.P.T. de -6 a -6,5m (5/6/7/7)

6,5

7

7,5 Fi del sondeig (9m)

Mostra inalterada SPT             Nivell freàtic

GEOLOGIA EN MOVIMENT,S.L.P.

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
  Col-legiat : Xavier Lopez Rodriguez[ET AL]
  Inscrit amb el nº : 4620
  Puede consultar la validez del documento accediendo
  a http://icog.e-visado.net/csv/Q9E8Q4V680AUZ    
 



OBRA: CAP. St. Julià de Vilatorta                                 
DATA: 24/12/2018 MAQUINA / SUPERVISOR/ OPERARI: RL-48L / Xavi 

COTA: +590,05m
NIVELL FREATIC: No
EXPEDIENT: 03874 COORDENADES UTM:
PETICIONARI: T9S ARQUITECTES

ASSAIGS DE LABORATORI         SONDEIG SH-2

H
u

m
ita

t 
%

D
e

n
si

ta
t 

a
p

a
r.

 g
/c

m
3

L
ím

it 
líq

u
id

Ín
d

e
x 

d
e

 p
la

st
ic

ita
t

%
 P

a
ss

a
 s

e
d

a
s 

0
,0

8
 U

N
E

A
n

g
le

 f
re

g
.in

te
rn

 º

q
u 

C
o

m
.S

im
p

le
 k

g
/c

m
2

P
re

si
ó

 in
fla

m
e

n
t 

(K
p

/c
m

2
)

F
on

dà
ri

a 
en

 m
.

M
os

tr
a,

 t
ip

us
 i 

nº

 G
ol

pe
ig

 N
30

 S
.P

.T
.

LI
TO

LO
G

IA

F
O

N
D

A
R

IA
 C

A
P

A

                  DESCRIPCIO

Terreny vegetal
0,45

0,5

1

Argiles  sorrenques vermelles. 

19,3 2,13 50,6 31,3 84 1,5 20 S.P.T. de -1,5 a -2,1m (6/10/10/11)

2

2,5

2,8
3

3,5

4

Sorres argiloses marrons, humides i toves.

4,5 14 S.P.T. de -4,5 a -5,1m (6/7/7/8)

5

5,5

6

6,5

7

7,5 Fi del sondeig (9m)

Mostra inalterada SPT             Nivell freàtic

GEOLOGIA EN MOVIMENT,S.L.P.

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
  Col-legiat : Xavier Lopez Rodriguez[ET AL]
  Inscrit amb el nº : 4620
  Puede consultar la validez del documento accediendo
  a http://icog.e-visado.net/csv/Q9E8Q4V680AUZ    
 



G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P.
Departament de geotècnia UTM: sense senyal

Estudis geotècnics Màquina: PNTR.-01

UNE 103.801/94 Geòloga: Judit Vinyes

EXPEDIENT: 3874

CLIENT: TALLER 9S ARQUITECTES,SCP

SITUACIÓ: Nou Cap i Biblioteca. Sant Julià de Vilatorta

DATA:

PENETRÒMETRE-1

24/12/2018

0
0

7
4
5

15
19

16
17

15
15

20
16
16
17

15
18
21
21
22

16
17

0

1

2

3

4

t 
( 

m
et

re
s)

N.F.

OBSERVACIONS: No s'ha tallat nivell freàtic 

21
22

16
17
19

13
10

8
10
12
11
10
11
10

18
20

17
14
15

10
13
14
14

11
13

10
12
14

4

5

6

7

8

9

10

‐20 0 20 40 60 80 100

P
ro

fu
nd

ita
t 

( 
m

et

Nombre de cops (20 cm)

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
  Col-legiat : Xavier Lopez Rodriguez[ET AL]
  Inscrit amb el nº : 4620
  Puede consultar la validez del documento accediendo
  a http://icog.e-visado.net/csv/Q9E8Q4V680AUZ    
 



30

  G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P.    ESTUDI GEOTÈCNIC REF. 3874 
  Departament de geotècnia    ADREÇA: Cap+Biblioteca 

POBLACIÓ: Sant Julià de Vilatorta 
 

  
 

G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

ANNEX 3. CALES 
 

 

Situació de la primera cala mecànica 

 

Detall de la cala 1 
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Mesura del gruix del fonament (1,4m) que està recolzat dins la unitat B 
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Emplaçament de la cala 2 

 

Detall de la cala  
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Detall de la cala 2, on s’observa el gruix de la fonamentació d’uns 60 cm, recolzada dins la unitat B 
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ANNEX 4. PERFILS GEOLÒGICS 
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5. ACTES DE RESULTATS DELS ASSAIGS DE LABORATORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
  Col-legiat : Xavier Lopez Rodriguez[ET AL]
  Inscrit amb el nº : 4620
  Puede consultar la validez del documento accediendo
  a http://icog.e-visado.net/csv/Q9E8Q4V680AUZ    
 



ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 
MUESTRA:

100 80 63 50 40 25 20 10,0 5,0 2,0 0,4 0,08

- - - - - - - - - - 51,3 36,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 98 159 193 252 447 314

1807 1807 1807 1807 1807 1807 1710 1551 1358 1107 660 346

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6 85,8 75,1 61,2 36,5 19,2

  Descripción de la muestra:  

Límites de Atterberg Coeficientes de Forma

  Límite Líquido: 39,9 Coeficiente de Uniformidad Cu:

  Límite Plástico: 16,9 Coeficiente de Curvatura Cc:

  Índice de Plasticidad: 23,1 AASHTO / (Índice de Grupo): A-2-6 ( 1 )

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

Pasa Total (%)

Arena arcillosa con grava

HOJA:  1 de 1

Pasa Total (g)

Tamiz (mm):

Ret. Parc. Acumulado (g)

Ret. Total Acumulado (g)

FECHA ACTA: 18/01/2019

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103101:1995

PETICIONARIO:

CÓDIGO: GTL-3073/01-G/19

  G2 GEOLOGIA EN MOVIMIENT, S.L.P.
ST. JULIÀ DE VILATORTA (REF. OBRA: 3874)

S-1 (0,90m)

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

 SC

Clasificación USCS

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GEMA NAVARRO GARCÍA

QuímicaGeólogo

DIRECTOR DE LABORATORIO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 
MUESTRA: CÓDIGO: GTL-3073/01-L/19

HOJA: 1 de 1

Ens. 1 Ens.2 Ens. 1 Ens. 2
Nº de golpes 25 25 T+S+A (g) 70,1 70,2

T+S+A (g) 65,6 62,6 T+S (g) 68,8 68,8

T+S (g) 63,5 60,7 T(g) 61,4 60,4

T(g) 58,2 55,9 A (g) 1,3 1,4

A (g) 2,1 1,9 S (g) 7,4 8,5

S (g) 5,3 4,8 Humedad (%) 17,2 16,5

Humedad (%) 39,89 40,00 Humedad Media (%)

  Descripción de la muestra: Arena arcillosa con grava

  Límites de Atterberg

  Límite Líquido: 39,9

  Límite Plástico: 16,9

  Índice de Plasticidad: 23,1

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG

UNE 103103:94   UNE 103104:93

PETICIONARIO: G2 GEOLOGIA EN MOVIMIENT, S.L.P.
ST. JULIÀ DE VILATORTA (REF. OBRA: 3874)

S-1 (0,90m)
FECHA ACTA: 18/01/2019

L. PlásticoL. Líquido

16,88

 SC

Clasificación USCS

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GEMA NAVARRO GARCÍA

QuímicaGeológo

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

DIRECTOR DE LABORATORIO
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OBRA:
MUESTRA:   S-1 (0,90m) CÓDIGO:   GTL-3073/01-CS/19
FECHA ACTA:

Velocidad Deformación (mm/min)

Constante Dinamométrica Anillo 

Humedad (%)

Densidad Seca (g/cm3)

Densidad Húmeda (g/cm3)

Altura probeta (cm)

Diámetro probeta (cm)

Sección probeta (cm2)

Volumen probeta (cm2)

(Kp/cm2)
(mm)

FIRME

OBSERVACIONES:  

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE EN PROBETAS DE SUELO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

13,5
CONSISTENCIA SEGÚN NTE-CEG

1,3

PETICIONARIO:   G2 GEOLOGIA EN MOVIMIENT, S.L.P.

DEFORMACIÓN EN ROTURA

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

 ST. JULIÀ DE VILATORTA (REF. OBRA: 3874)

(%)

HOJA:  1 de 1

329,18

12,9

PARÁMETROS DE ENSAYO

18/01/2019

UNE 103400:1993

(kPa)
17,47

2

1

10,66

1,91

RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE 

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

2,11

25,52

125

5,7

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GEMA NAVARRO GARCÍA

QuímicaGeólogo

DIRECTOR DE LABORATORIO
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 
MUESTRA:

Observaciones:

Los datos expresados circunscriben exclusivamente a la muestra ensayada

DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ FDO: GEMA NAVARRO GARCÍA

Geólogo Química

        GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES <2000 mg/Kg

 ST. JULIÀ DE VILATORTA (REF. OBRA: 3874)
 S-1 (0,90m) CÓDIGO:  GTL-3073/01-SO/19

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES DE UN 
SUELO

UNE 103202:1995

PETICIONARIO:  G2 GEOLOGIA EN MOVIMIENT, S.L.P.

FECHA ACTA: 18/01/2019 HOJA: 1 de 1 

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
  Col-legiat : Xavier Lopez Rodriguez[ET AL]
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  Puede consultar la validez del documento accediendo
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 
MUESTRA:

100 80 63 50 40 25 20 10,0 5,0 2,0 0,4 0,08

- - - - - - - - - - 4,9 10,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 26 57

517 517 517 517 517 517 517 517 517 517 491 434

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 84,0

  Descripción de la muestra:  

Límites de Atterberg Coeficientes de Forma

  Límite Líquido: 50,6 Coeficiente de Uniformidad Cu:

  Límite Plástico: 19,2 Coeficiente de Curvatura Cc:

  Índice de Plasticidad: 31,3 AASHTO / (Índice de Grupo): A-7-6 ( 27 )

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

 CH

Clasificación USCS

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GEMA NAVARRO GARCÍA

QuímicaGeólogo

DIRECTOR DE LABORATORIO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103101:1995

PETICIONARIO:

CÓDIGO: GTL-3073/02-G/18

  G2 GEOLOGIA EN MOVIMIENT, S.L.P.
ST. JULIÀ DE VILATORTA (REF. OBRA: 3874)

S-2 (1,50m)

Pasa Total (%)

Arcilla alta plasticidad con arena

HOJA:  1 de 1

Pasa Total (g)

Tamiz (mm):

Ret. Parc. Acumulado (g)

Ret. Total Acumulado (g)

FECHA ACTA: 18/01/2019

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010,1110100

%
 Q

U
E

 P
A

S
A

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS (mm)

ARENAS ARCILLAS Y LIMOSBOLOS GRAVAS

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

OBRA: 
MUESTRA: CÓDIGO: GTL-3073/02-L/18

HOJA: 1 de 1

Ens. 1 Ens.2 Ens. 1 Ens. 2
Nº de golpes 28 22 T+S+A (g) 64,0 64,5

T+S+A (g) 67,7 62,1 T+S (g) 62,6 63,1

T+S (g) 65,6 59,8 T(g) 55,5 55,9

T(g) 61,5 55,2 A (g) 1,4 1,4

A (g) 2,0 2,3 S (g) 7,2 7,2

S (g) 4,1 4,6 Humedad (%) 19,2 19,3

Humedad (%) 50,00 51,21 Humedad Media (%)

  Descripción de la muestra: Arcilla alta plasticidad con arena

  Límites de Atterberg

  Límite Líquido: 50,6

  Límite Plástico: 19,2

  Índice de Plasticidad: 31,3

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

19,25

 CH

Clasificación USCS

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: GEMA NAVARRO GARCÍA

QuímicaGeológo

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

DIRECTOR DE LABORATORIO

S-2 (1,50m)
FECHA ACTA: 18/01/2019

L. PlásticoL. Líquido

DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG

UNE 103103:94   UNE 103104:93

PETICIONARIO: G2 GEOLOGIA EN MOVIMIENT, S.L.P.
ST. JULIÀ DE VILATORTA (REF. OBRA: 3874)
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OBRA:
MUESTRA:   S-2 (1,50m) CÓDIGO:
FECHA ACTA: HOJA:

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Diámetro (mm)

Altura (mm)

Sección (mm2)

Tipo de Ensayo
LÍMITE PLÁSTICO

DETERMINACIÓN DE LA EXPANSIVIDAD DE UN SUELO EN EL APARATO LAMBE

UNE 103600:1996

PETICIONARIO:   G2 GEOLOGIA EN MOVIMIENT, S.L.P.
 ST. JULIÀ DE VILATORTA (REF. OBRA: 3874)

23/01/2019
GTL-3073/02-LB/19

1 de 1

GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

Probeta

Geólogo Química

70

MUESTRA ENVIADA POR PETICIONARIO Y RECEPCIONADA EN LABORATORIO

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

0,03
4,55

CRÍTICO
CAMBIO DE VOLUMEN POTENCIAL

DIRECTOR DE LABORATORIO RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ FDO: GEMA NAVARRO GARCÍA

CLASIFICACIÓN LAMBE

16

3848

INDICE DE HINCHAMIENTO (Kp/cm2) 0,34
INDICE DE HINCHAMIENTO (Mpa)

0,00

1,00
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3,00

4,00
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OBRA: 
MUESTRA:   GTL-3073/02-DS/19

Inscrita en el registro de laboratorios de ensayos de control de la calidad de la construcción de la Junta de Andalucía (AND-L-070)

FECHA ACTA: 18/01/2019

S=(T+S)-T (g) Suelo 66,82

110,63

Tara

        GEOSAND S.L. C/ Doña Carmen, Nave H-11 - 29130 Alh. De la Torre (Málaga) - 952417065 - www.geosand.com - geosand@geosand.com

ρd

58,00

1,86

2,09

65,50

DENSIDAD SECA 

(g/cm3)

Volumen Probeta (cm3)

Volumen Parafina (cm3)

2,13

FDO: GEMA NAVARRO GARCÍA

Masa Probeta Agua (g)

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

T (g)

T+S (g)

T+S+A (g)

w=(A/S)*100 (%) HUMEDAD 

Tara+suelo

Tara+Suelo+Agua

A=(T+S+A)-(T+S) (g)

QuímicaGeólogo

DIRECTOR DE LABORATORIO

FDO: RAFAEL CONGREGADO RAMÍREZ

1,80

Probeta+Parafina (g)

Masa Probeta (g)

Masa Parafina (g)

12,21

123,73

  ST. JULIÀ DE VILATORTA (REF. OBRA: 3874)
  S-2 (1,50m)

DENSIDAD PROBETA

18,27

43,81

RESULTADOS

Agua

CÓDIGO:

122,84

HOJA:  1 de 1

DENSIDAD HÚMEDA 

(g/cm3)
ρ

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO 

UNE 103301:1994 

PETICIONARIO:   G2 GEOLOGIA EN MOVIMIENT, S.L.P.

HUMEDAD PROBETA

125,59
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

ANNEX 6. FOTOGRAFIES
 

 

 

 

 

 

 

Emplaçament del sondeig S1 i mostres SPT a ‐3m i ‐6m de profunditat 
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Emplaçament del sondeig S2 i mostres SPT a ‐,1,5m i ‐4,5m de profunditat 
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G2‐GEOLOGIA EN MOVIMENT, SLP 

 

Emplaçament de l’assaig DPSH. 

 

 
 
 
 
 
  Data : 20/03/2019  Foli: 51900020R0 Núm: 051900020/00
  Col-legiat : Xavier Lopez Rodriguez[ET AL]
  Inscrit amb el nº : 4620
  Puede consultar la validez del documento accediendo
  a http://icog.e-visado.net/csv/Q9E8Q4V680AUZ    
 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

307 
 

AN 7.2. Estudis estructurals de l’edifici  

 



 

 

 

 

 
Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta 
 

 

 
INFORME RELATIU A LA PROVA DE CÀRREGA ESTÀTICA 

REALITZADA AL FORJAT  DE SOSTRE PLANTA BAIXA I 

CARACTERITZACIÓ DELS FORJATS DE L’EDIFICI SITUAT A 

L’AVINGUDA NTRA. SRA. DE MONTSERRAT, 18 DE SANT JULIÀ 

DE VILATORTA 

 
 
Redacció 
COTCA, S.A. 

Gestió 
Marta Viada Pagès 

Tècnica Gestora de Projectes 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 

Febrer 2019 
 



cotca, s.a. Àrea de Territori i Sostenenibilitat     
C/ Balmes 200,    5º 2ª Servei d’Equipaments i Espai Públic  
08006 Barcelona  
  

 

 

C-2299.01V1.19/R - Página 1 - 

 

 

 

 

 

INFORME RELATIU A LA PROVA DE CÀRREGA ESTÀTICA REALITZADA 

AL FORJAT  DE SOSTRE PLANTA BAIXA I CARACTERITZACIÓ DELS 

FORJATS DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVINGUDA NOSTRA SENYORA DE 

MONTSERRAT, 18 DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cotca, s.a. Àrea de Territori i Sostenenibilitat     
C/ Balmes 200,    5º 2ª Servei d’Equipaments i Espai Públic  
08006 Barcelona  
  

 

 

C-2299.01V1.19/R - Página 2 - 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ 

2. PROVA DE CÀRREGA 

2.1. ANTECEDENTS I METODOLOGÍA 

2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT ASSAJAT 

2.3.  DESCRIPCIÓ PROVA DE CÀRREGA ESTÀTICA 

2.3.1 Metodologia d’assaig 

2.3.2 Descripció i desenvolupament de l’assaig 

2.4.  RESULTATS 

 

3.  CARACTERITZACIÓ FORJATS 

3.1. METODOLOGÍA 

3.2. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS 

3.3. ANÁLISIS DE CÀLCUL 

 

4.  CONCLUSIONS 

 

ANNEX I.  Figures i gràfiques de resultats prova de càrrega  

ANNEX II.  Autorització d’ús forjat unidireccional  

ANNEX III.  Reportatge fotogràfic  

 

 

 
 
 
 

 

 



cotca, s.a. Àrea de Territori i Sostenenibilitat    
C/ Balmes 200,    5º 2ª Servei d’Equipaments i Espai Públic  
08006 Barcelona  
  

 

 

C-2299.01V1.19/R - Página 3 - 

1. INTRODUCCIÓ 

 

A petició de Marta Viada,  del Servei d’Equipament i Espai Públic de la 

Diputació de Barcelona , s’ha realitzat un assaig de càrrega estàtica al forjat sostre 

planta baixa de l’edifici situat a l’Avinguda Nostra Senyora de Montserrat, 18 de 

Sant Julià de Vilatorta, on es preveu emplaçar la biblioteca municipal.  

 

 La prova de càrrega s’ha realitzat per analitzar el comportament tensió-

deformació del mencionat sostre sota l’acció d’una sobrecàrrega superficial 

imposada en condicions de càrrega controlada. En el present informe es descriu el 

procediment de la prova realitzada a partir de la informació existent (geometria i 

característiques mecàniques de l’element estructural) i de les condicions de 

recolzament. 

 

Posteriorment es descriu el procediment,  els equips utilitzats en la prova 

de càrrega i els resultats obtinguts en l’assaig. 

 

Complementàriament a la prova de càrrega es realitza una cata per 

caracteritzar el forjat unidireccional per tal de determinar la capacitat portant del 

mateix.  

 

2. PROVA DE CÀRREGA  

 

2.1 ANTECEDENTS I METODOLOGIA  

 

L’estudi té per objecte verificar el comportament global del sostre, es vol 

comprovar la resposta mecànica de l’element enfront d’una sobrecàrrega de 500 

Kg/m2. Es verifica el compliment de les exigències de seguretat estructural 

presentades en el Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

Per a la realització de la prova, s’ha desplaçat a l’edifici en qüestió, durant 

els dies 09, 10 i 11  de gener de 2019 , un equip de tècnics del Departament de 

Control de Qualitat, els quals han procedit a la inspecció de l’estat actual del sostre 

i parets afectades i a la realització de la prova de càrrega.  

 



cotca, s.a. Àrea de Territori i Sostenenibilitat    
C/ Balmes 200,    5º 2ª Servei d’Equipaments i Espai Públic  
08006 Barcelona  
  

 

 

C-2299.01V1.19/R - Página 4 - 

 

La metodologia de treball es presenta a continuació. 

 

1. Descripció de l’element estructural a assajar a nivell local (tipologia 

estructural) a partir de inspecció visual.  

2. Valoració del sostre a assajar.  

3. Una descripció i valoració de la prova de càrrega estàtica. 

 

2.2. DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT ASSAJAT 

 

La prova de càrrega es realitza en el sostre de planta baixa. Es tracta d’un 

forjat unidireccional de biguetes prefabricades de formigó amb capa de 

compressió, amb cantell de 18+ 5 cm, intereix de 70 cm. i revoltó ceràmic. El 

forjat es recolça en parets de càrrega. 

L’assaig es realitza en la zona marcada en el croquis, en una superfície de 

1,44mx4,17m,  agafant la zona d’influència de dues biguetes. 
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2.3.  DESCRIPCIÓ PROVA DE CÀRREGA ESTÀTICA  

 

2.3.1.- Metodologia de l’assaig 

 

La realització de la prova de càrrega pròpiament dita, ha consistit en 

l’assaig a flexió d’acord al procediment d’assaig descrit per la UNE 7.457-86. El 

procediment realitzat es descriu a continuació:  

 

a) Acordonament de la zona d’ influencia en la planta inferior.  

b) Planificació de la distribució de la càrrega (Bidons d’aigua). 

c) Muntatge i col·locació dels suports i sensors.  

d) Inspecció de la zona a assajar, detectant possible patologia prèvia. 

e) Procés de càrrega per fases (4), mitjançant bidons d’aigua.  

f) Procés de descàrrega per fases en seqüència inversa a la càrrega. 

g) Seguiment de danys i resultats durant les fases de càrrega, descàrrega y 

recuperació. 

 

Posteriorment, el treball de gabinet ha consistit en una descripció dels 

elements i assajos realitzats, així com l’anàlisi dels resultats de la prova de 

càrrega.  

 

De tot això se n’han extret les conclusions que conformen l’últim capítol del 

present document. 

 

2.3.2. Descripció i desenvolupament dels assajos 

 

En el següent apartat es detallen les característiques del sistema de mesura 

utilitzat:  

 

Per a la mesura dels desplaçaments verticals, s’ha utilitzat un sistema de 

mesura de 4 captadors de desplaçament de tipus mecànic de la marca Mitutoyo. 

Les mesures de desplaçament s’han registrat amb una precisió de 0,01 mm. 
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Per a la mesura de temperatura i humitat ambient s’ha utilitzat un 

termòmetre digital. 

 

L’assaig s’ha realitzat entre els dies 09, 10 i 11 de gener, d’acord amb la 

UNE 7457-86. L’element a assajar es correspon amb el que es descriu en l’apartat 

3.  

 

Distribució de sensors: 

 

 

Els sensors nº1 i nº4 no es col.loquen en els caps d’una de les biguetes, 

proper a la paret de càrrega. El sensors nº2 i nº4 es col.loquen al centre de la llum 

de les biguetes assajades. 

             

La posta en càrrega del sostre s’inicià adoptant com esglaó d’origen el de 

posta a zero dels aparells de mesura, partint de la base que està constituït pel pes 

propi del sostre existent.  

 

La càrrega s’ha realitzat utilitzant  bidons d’aigua de 125 litres. La 

disposició de càrrega repartida es mostra a les fotografies adjunta. La càrrega total 

afegida a ha estat de 3000 Kg, el que correspon a una sobrecàrrega de 500 

kg/m2. 

 

1 

2 

3 

4 
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Una cop s’arriba al 100% de la càrrega, aquesta es manté durant 19 hores. 

Posteriorment es procedeix a descarregar els esglaons en ordre invers, de forma 

anàloga al procés de càrrega.  

 

Previ a l’assaig s’efectuà una inspecció per a detectar possibles patologies 

en la zona d’assaig, durant la realització de la prova de càrrega no apareixen nous 

danys en els elements estructurals afectats.  

 

La lectura de les deformacions es realitza establint un període 

d’estabilització entre esglaons de càrrega corresponent a la variació de deformació 

per un lapse de temps tf entre dues lectures que es considera no superior al 5% 

de la deformació vertical (Figura 2). (t) = to - t f, on t f = (tf1-tf2) tf < 5% 
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Figura 1. Procediment de lectura de deformacions 

 

 

 

 

2.4.  RESULTATS 

 

A partir de les dades obtingudes en els assajos, es realitzen les 

següents valoracions: 

 

- S’ obtenen els valors de fletxa instantània corresponents a cada 

esglaó de càrrega, descomptant la influencia de les variables termo-

higromètriques.  

Els resultats individuals dels flexímetres instal·lats per a cada un dels 

esglaons de càrrega i descàrrega s’adjunten en l’Annex I, així mateix 

s’adjunten per a cada un d’ells les gràfiques de càrrega-deformació.  
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Els valors màxims de deformació  mesurats han estat de:  

Fletxa màxima:  

Flexímetre 1: 0.20 mm. (deformació vertical)  

Flexímetre 2: 0.81 mm. (deformació vertical)  

Flexímetre 3: 0.46 mm. (deformació vertical)  

Flexímetre 4: 0.24 mm. (deformació vertical)  

 

 

Al finalitzar la descàrrega la fletxa romanent és la següent: 

Fletxa romanent (0% carga):   

Flexímetre 1: 0.20 mm. (deformació vertical) 

Flexímetre 2: 0.61 mm. (deformació vertical) 

Flexímetre 3: 0.38 mm. (deformació vertical) 

Flexímetre 4: 0.24 mm. (deformació vertical) 

 

Es mesura la fletxa romanent al cap de 23h més, essent el resultat: 

Flexímetre 1: 0.20 mm. (deformació vertical) 

Flexímetre 2: 0.60 mm. (deformació vertical) 

Flexímetre 3: 0.26 mm. (deformació vertical) 

Flexímetre 4: 0.24 mm. (deformació vertical) 

 

3.  CARACTERITZACIÓ DELS FORJATS 

 

3.1. METODOLOGIA 

 

Amb la col.laboració de la brigada municipal de Sant Julià de Vilatorta es 

realitza una cata en un dels caps accessibles de les biguetes de més llum, de 

manera que es pugui determinar la geometria i l’armat de la mateixa i poder-la 

comparar amb la bibliografia disponible. 
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3.2. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS 

 

La cata es realitza tenint en comte que la bigueta tingui la llum màxima i la 

facilitat d’accés. Per tant, aquesta es realitza en el sostre de planta primera segons 

es mostra en el croquis adjunt. 

 

La bigueta observada és una bigueta pretensada d’alçada 16 cm, amb la geometria 

i l’armat que mostra el següent croquis. 
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El cantell total del forjat és de 22 cm. L’alçada del casetó ceràmic és de 18 

cm, per tant la capa de compressió és de 4 cm. L’intereix entre biguetes és de 70 

cm. 

En la mateixa cata s’observa uns reforços a negatiu de 2xØ8 amb pota 

d’ancoratge, tot i que no hi ha cap cèrcol perimetral. 

Després de realitzar una labor d’investigació es localitza una fitxa tècnica 

d’una autorització d’ús de l’any 1990 que s’adapta força a la geometria i l’armat de 

la bigueta caracteritzada. S’adjunta en l’annex II. 

 

 

3.3.  ANÀLISIS DE CÀLCUL 

 

 L’estimació de l’estat de càrregues per a la futura biblioteca, facilitat per 

l’arquitecte Manel Fernàndez Pérez, és el següent: 

 

-Pes propi forjat: 260kg/m2 

-Càrregues mortes: 150kg/m2 

-Sobrecàrrega d’ús: 500kg/m2 

 

 Considerant, el cas més desfavorable, és a dir un forjat birecolçat en les 

parets de càrrega en la llum màxima de 4,8m el moment positiu de càlcul seria de: 

 

Md=1/8 .(p . l2)=3752 kg.m/m 

Essent p la càrrega per metro quadrat total del forjat majorada i l la llum. 

 

La fitxa tècnica de l’autorització d’ús que hem agafat com a referència i que 

adjuntem en l’annex I ens indica un moment últim per a flexió positiva de  

Mu=3933 kg.m/m per a un forjat de 18+4, intereix 70 cm i bigueta T16.6. 

 

 En quan a la deformada, fem el càlcul considerant el forjat birecolçat, 

agafant la rigidesa per metre que indica la fitxa tècnica de la mencionada 

autorització d’us, és a dir E.I.=791m2.T/m 

 

 Aplicant l’expressió f=(5/384).(p.l4)/(E.I) obtindrem la fletxa instantània. 

 Essent “p” la càrrega lineal: 0,672 T/m 
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 Essent “l” la llum: 4,8m 

 Essent “E.I” la rigidesa: 791x0,7= 553 m2.T 

 

 Per tant, f=(5/384).(p.l4)/(E.I)= 7,96.10-3m 

 Estimem que la fletxa activa estarà al voltant de fact=7,96x1.28=10,18mm 

 Aquest valor és inferior a l/400=4800/400=12mm 

 

 Estimem que la fletxa total estarà al voltant de ftot=7,96x1.76=14,00mm 

Aquest valor és inferior a l/250=4800/250=19,2mm o l/500+10mm=19,6mm 

 En quan al resultat de la prova de càrrega realitzada, comparem el seu 

resultat amb la deformada que hauria d’haver sortit segons la rigidesa 

(E.I.=791m2.T/m) que indica la fitxa tècnica de l’autorització d’ús que em pres com 

a referència. 

Considerant el forjat birecolçat, apliquem l’expressió f=(5/384).(psc.l
4)/(E.I) 

per obtenir la fletxa instantània deguda a la sobrecàrrega provada. 

 

Essent “ psc” la sobrecàrrega lineal assajada: 0,350 T/m 

 Essent “l” la llum: 4,17m 

 Essent “E.I” la rigidesa: 791x0,7= 553 m2.T 

 

Per tant, la fletxa instantània degut a la sobrecàrrega en el centre de la 

bigueta és f=(5/384).(psc.l
4)/(E.I)= 2,49.10-3m 2,49mm. 

Aquest valor és superior a la màxima deformada obtinguda en la prova de 

càrrega (0,81mm) 
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4.  CONCLUSIONS  

 

La caracterització del forjat realitzada a través de la cala ens permet 

assimilar el forjat al de l’autorització d’ús nº0277 90 de 03 d’agost de 1990, data 

molt propera en el temps al de la construcció del forjat, als voltants de l’any 1993. 

El moment últim per a flexió positiva que indica l’autorització d’ús és 

superior al moment de càlcul del forjat, considerant la llum máxima i el forjat 

birecolçat.  

La fletxa activa i la fletxa total calculada segons la rigidesa indicada en 

l’autorització d’ús és inferior als valors de deformada màxima orientativa que indica 

l’ article 50 de la EHE. 

Per tant podem concloure que el forjat estudiat està capacitat per soportar 

l’estat de càrregues proposat amb els 500kg/m2 de sobrecàrrega d’ús. 

La prova de càrrega realitzada en el sostre planta baixa corrobora les 

conclusions  exposades anteriorment, ja que la deformada obtinguda és inferior a 

la que per càlcul hauria d’haver donat segons la fitxa tècnica de l’autorització d’ús 

de referencia. Cap dels elements de la zona de l’estructura assajada presenta 

evolució de les fissures existents i que comprometin la durabilitat o seguretat de 

l’estructura, per tant en aquest aspecte la prova és acceptable. 

El fet que la deformada obtinguda en la prova sigui més petita pot ser 

degut a que el càlcul s’ha fet considerant el forjat birecolçat i  és posible que les 

biguetes en el seu recolçament tinguin un cert grau d’encastament o fins i tot una 

certa continuïtat amb el tram adjacent, de fet hi ha una cata realitzada amb 

anterioritat on es decobreix un reforç negatiu de Ø10 que dóna una certa 

continuïtat a dos trams adjacents de forjat. 

La falta de recuperació total de la fletxa al ser una deformada petita no 

invalida la prova, no obstant una part de la deformació entenem que es produeix 

per l’assentament del morter de recolçament de les biguetes i per tant aquesta 

deformació és lògic que no recuperi. Hem d’entendre que aquest és un forjat que 

no ha estat pràcticament utilitzat i és raonable que al sotmetre’l a aquesta 

sobrecàrrega hi hagi aquest assentament.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I.  Resultats individuals de flexímetres i gràfiques càrrega-deformació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





C/ Girona 15

08291 Ripollet (Barcelona)

Telf. 93 218 71 46

Fax 93 415 23 65

e-mail laboratori@cotcal.com 

ACTA DE RESULTADOS E-3362

ENSAYO: PROVA DE CÀRREGA

NORMA: UNE 7457-86

Elemento ensayado:

Elemento de medida: Flexímetre 1 

Fecha Hora Carga Lectura Flecha Hum Temp Observ.
 mm mm % ºC

09/01/2019 10:50 0 36,84 0,00 13 18,3 Sense càrrega

09/01/2019 12:00 1 36,84 0,00 13 17,7 750 Kg

09/01/2019 12:55 2 36,83 0,01 13 17,6 1500 kg

09/01/2019 13:55 3 36,78 0,06 13 17,5 2250 kg

09/01/2019 14:55 4 36,76 0,08 13 17,3 Càrrega total (3000kg)

10/01/2019 10:00 4 36,65 0,19 13 17 Càrrega total (3000kg)

10/01/2019 10:40 3 36,64 0,20 11 16,5 2250 kg

10/01/2019 11:00 2 36,64 0,20 11 17 1500 kg

10/01/2019 11:20 1 36,64 0,20 11 17,2 750 Kg

10/01/2019 11:35 0 36,64 0,20 11 17,3 Sense càrrega

11/01/2019 10:45 0 36,64 0,20 12 15,8 Sense càrrega

 Prova de càrrega estàtica forjat sostre planta baixa
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08291 Ripollet (Barcelona)

Telf. 93 218 71 46

Fax 93 415 23 65

e-mail laboratori@cotcal.com 

PRUEBA DE CARGA

Flecha Carga
mm  
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 Prova de càrrega estàtica forjat sostre planta baixa
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08291 Ripollet (Barcelona)

Telf. 93 218 71 46

Fax 93 415 23 65

e-mail laboratori@cotcal.com 

ACTA DE RESULTADOS E-3362

ENSAYO: PROVA DE CÀRREGA

NORMA: UNE 7457-86

Elemento ensayado:

Elemento de medida: Flexímetre 2

Fecha Hora Carga Lectura Flecha Hum Temp Observ.
 mm mm % ºC

09/01/2019 10:50 0 19,97 0 13 18,3 Sense càrrega

09/01/2019 12:00 1 19,88 0,09 13 17,7 750 Kg

09/01/2019 12:55 2 19,71 0,26 13 17,6 1500 kg

09/01/2019 13:55 3 19,53 0,44 13 17,5 2250 kg

09/01/2019 14:55 4 19,37 0,6 13 17,3 Càrrega total (3000kg)

10/01/2019 10:00 4 19,26 0,71 13 17 Càrrega total (3000kg)

10/01/2019 10:40 3 19,16 0,81 11 16,5 2250 kg

10/01/2019 11:00 2 19,17 0,8 11 17 1500 kg

10/01/2019 11:20 1 19,26 0,71 11 17,2 750 Kg

10/01/2019 11:35 0 19,36 0,61 11 17,3 Sense càrrega

11/01/2019 10:45 0 19,37 0,6 12 15,8 Sense càrrega

 Prova de càrrega estàtica forjat sostre planta baixa
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PRUEBA DE CARGA
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Fax 93 415 23 65

e-mail laboratori@cotcal.com 

ACTA DE RESULTADOS E-3362

ENSAYO: PROVA DE CÀRREGA

NORMA: UNE 7457-86

Elemento ensayado:

Elemento de medida: Flexímetre 3 

Fecha Hora Carga Lectura Flecha Hum Temp Observ.
 mm mm % ºC

09/01/2019 10:50 0 24,13 0 13 18,3 Sense càrrega

09/01/2019 12:00 1 24,12 0,01 13 17,7 750 Kg

09/01/2019 12:55 2 24,03 0,1 13 17,6 1500 kg

09/01/2019 13:55 3 23,93 0,2 13 17,5 2250 kg

09/01/2019 14:55 4 23,78 0,35 13 17,3 Càrrega total (3000kg)

10/01/2019 10:00 4 23,7 0,43 13 17 Càrrega total (3000kg)

10/01/2019 10:40 3 23,67 0,46 11 16,5 2250 kg

10/01/2019 11:00 2 23,68 0,45 11 17 1500 kg

10/01/2019 11:20 1 23,68 0,45 11 17,2 750 Kg

10/01/2019 11:35 0 23,75 0,38 11 17,3 Sense càrrega

11/01/2019 10:45 0 23,87 0,26 12 15,8 Sense càrrega

 Prova de càrrega estàtica forjat sostre planta baixa
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C/ Girona 15

08291 Ripollet (Barcelona)

Telf. 93 218 71 46

Fax 93 415 23 65

e-mail laboratori@cotcal.com 

PRUEBA DE CARGA
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C/ Girona 15

08291 Ripollet (Barcelona)

Telf. 93 218 71 46

Fax 93 415 23 65

e-mail laboratori@cotcal.com 

ACTA DE RESULTADOS E-3362

ENSAYO: PROVA DE CÀRREGA

NORMA: UNE 7457-86

Elemento ensayado:

Elemento de medida: Flexímetre 4 

Fecha Hora Carga Lectura Flecha Hum Temp Observ.
 mm mm % ºC

09/01/2019 10:50 0 28,01 0 13 18,3 Sense càrrega

09/01/2019 12:00 1 28,01 0 13 17,7 750 Kg

09/01/2019 12:55 2 27,96 0,05 13 17,6 1500 kg

09/01/2019 13:55 3 27,96 0,05 13 17,5 2250 kg

09/01/2019 14:55 4 27,95 0,06 13 17,3 Càrrega total (3000kg)

10/01/2019 10:00 4 27,79 0,22 13 17 Càrrega total (3000kg)

10/01/2019 10:40 3 27,77 0,24 11 16,5 2250 kg

10/01/2019 11:00 2 27,77 0,24 11 17 1500 kg

10/01/2019 11:20 1 27,77 0,24 11 17,2 750 Kg

10/01/2019 11:35 0 27,77 0,24 11 17,3 Sense càrrega

11/01/2019 10:45 0 27,77 0,24 12 15,8 Sense càrrega

 Prova de càrrega estàtica forjat sostre planta baixa
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PRUEBA DE CARGA

Flecha Carga
mm  

0 0

0 1

0,05 2

0,05 3

0,06 4

0,22 4

0,24 3

0,24 2

0,24 1

0,24 0

0,24 0

0 0

#N/A 0

 Prova de càrrega estàtica forjat sostre planta baixa

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

c
a
rg

a
 

mm 

Gráfico 

CONTROL TÉCNICO CATALÁN S.A. Página 2 de 2 IT07-E12 Rev11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II.  Autorització d’ús forjat unidireccional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III.  Reportatge fotogràfic 
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INFORME TÉCNIC

ANÀLISI PATOLÒGICA

A PETICIÓ DE:

CLIENT: AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA
CONTACTE: ROSER SOLER – SERVEIS TÈCNICS
ADREÇA:  PLAÇA DEL MARQUÈS DE LA QUADRA, 1, 08504 SANT JULIÀ DE 

VILATORTA, BARCELONA
TELÉFON: 938122179
C.I.F.: P0821800J

REFERENT A:

8 JÀSSERES DE L'ESTRUCTURA DE FUSTA DE LA COBERTA DE L'EDIFICI
ARCA DE NOÉ.

DATA DE L’ANÀLISIS:

ABRIL 2018
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1. INTRODUCCIÓ

Els danys i defectes en una estructura de fusta es deuen principalment a quatre causes:

1. DEGRADACIÓ   BIÒTICA,   causada   per   l’acció   degradadora   d’organismes
xilòfags,  com son els   tèrmits,  els   insectes  de  cicle   larvari  com els  corcs
(anòbids,   cerambícids,   etc.)   i   líctids,   els   fongs   de   podriment   (bruna   o
cúbica, blanca o fibrosa, etc.) o cromògens (blau de la fusta).

2. DEGRADACIÓ ABIÒTICA, causada per l’exposició a la intempèrie (vent, foto
oxidació per rajos UV, aigua) o al foc.

3. INESTABILITAT DIMENSIONAL, deguda a la higroscopicitat i anisotropia de la
fusta; segons les condicions ambientals, la fusta es dilata i es contrau de
forma   irregular   en   distintes   direccions,   el   qual   provoca   deformacions,
esquerdes, etc.

4. FALTA   DE   QUALITAT   ESTRUCTURAL,   POT   DEURE’S   L’ÚS   INAPROPIAT
D’ESPÈCIES   DE   FUSTA,   A   LA   PRESENCIA   DE   DEFECTES   INTERNS
(NUSOS, ESQUERDES, FUSTA JUVENIL, FUSTA DE REACCIÓ, ETC.), A
DEFICIÈNCIES  EN EL  DISSENY  I  CÀLCUL  DE  LES  ESTRUCTURES  O
SIMPLEMENT L’EFECTE DE L’EDAT ACUSATS PER LA FUSTA.

Els   tècnics   realitzen una  inspecció   tècnica a  fi  de conèixer   l'estat  d'una estructura,  de
qualsevol instal∙lació amb fusta o derivats d'ella i determinar les accions pertinents. Per a
això s'utilitzen tecnologies avançades d'avaluació no destructiva.

Després, a les instal∙lacions, es realitzen les anàlisis i assajos apropiats per a les mostres
preses en la inspecció. Les conclusions pràctiques pel al client es plasmen en un informe
tècnic, que es desglossa en 3 parts

a) Identificació de danys

Es realitza un reconeixement exterior, seguit d'un reconeixement interior, amb el quals
s'analitzen minuciosament les zones de risc marcades, on es troben indicis de degradació
(esquerdes, aragalls de tèrmits, restes de serradura de corc, etc.).

b) Avaluació

Per a l'avaluació de la qualitat estructural de les mostres, de l'estat en què es troben els
elements de fusta i el motiu dels danys (danys abiòtics o biòtics), s’utilitzen tecnologies
d'avaluació  no destructives.  D'una banda,  s'usen eines  manuals o tradicionals  (martell,
punxó,   etc.),   i   d'una   altra,   eines   basades   en   tecnologies   innovadores   mes   avançades
(ultrasons, tomografia 3D computeritzada, impulsos de vibració, resistència al so, etc.).

Informe Tècnic realitzat per Àngel Berna Gómez. Biòleg. Nº col·legiat: 20359                                                                       DIAG09 1312



Ponent 30, 1-1
 17244 - Cassà de la Selva  (Girona)

www.helpest21.com - info@helpest21.com
972463086 / 653964064

c) Recomanacions pràctiques

A l'informe es desenvolupen i s’expliquen els resultats obtinguts en l'avaluació.  Als que
s'adjunten els plànols de situació de les bigues i les fotografies més representatives de les
dades preses.

2. UBICACIÓ DE L'EDIFICI

L'edifici és troba ubicat a l'Avinguda de Nostra Senyora de Montserrat 18, de Sant Julià de
Vilatorta (Barcelona).
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3. ANÀLISI SOL·LICITAT

D'acord amb el client, l'anàlisi sol∙licitat s'ha efectuat sobre totes les jàsseres de coberta, i
inclou:

- Inspecció prèvia visual dels elements estructurals de fusta visibles i
els accessibles per registres. Identificació dels elements en situació
més desfavorable.

- Anàlisi de presència i determinació dels agents xilòfags degradadors
i   de   la   seva   activitat   per   mitjà   d'equip   d'amplificació   del   so
(AUDIOTERMES®).

- Determinació  de l'estat intern dels elements per mitjà  de sistema
d'avaluació no destructiva per resistografia (IML PD400®).

- Determinació del mòdul d'elasticitat (MOE) i de la classe resistent
segons   el   Codi   Tècnic   de   l'Edificació,   per   mitjà   de   sistema
d'avaluació   no  destructiva  de   la   fusta  basat   en  emissiórecepció
d'ultrasons.   Es   prenen   mostres   de   la   fusta   per   a   determinar   la
densitat real, necessària per a l'ajust del càlcul.

- Determinació  macroscòpica de l'espècie botànica d'una mostra de
fusta.

- Anàlisi de resultats, conclusions i elaboració de l'informe final, en el
que   s'inclourà   l'estat   de   deteriorament,   l'afectació   per   insectes,
fongs, etc.
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4. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL I MÈTODES

Per a la documentació i anàlisi de l'estat de conservació de la fusta es van analitzar les
següents característiques físiques, estructurals i de biodegradació de cada un dels elements
d'anàlisi:

4.1. Determinació visual a l'atac per agents xilòfags en fusta

Per   inspecció   visual   es   determina   el   grau   en   què   la   fusta   apareix   afectada.   També
s'indiquen els casos en què l'atac es considera rellevant per afectar la qualitat estructural
de la fusta posada en obra.

4.2. Detecció d'activitat d'insectes xilòfags a través del so

S'utilitza  un equip (AUDIOTERMES®)  que detecta sons  produïts  pels  diferents   insectes
xilòfags (corc, tèrmits, cerambícids, etc.), en elements de fusta de qualsevol tipus: bigues,
marcs, parquets, mobiliari, etc. Es realitzen unes quantes anàlisis en els diferents llocs on
s'han observat indicis d'atac.

4.3. Determinació de la resistència a la penetració de la fusta

Es mesura amb un equip de resistència a la perforació (IML PD400S®). Aquest equip es
compon d'un trepant, una broca de 3 mm de diàmetre i un sistema que permet mesurar la
resistència que ofereix un material al ser trepanat. Per mitjà d'aquest equip, i a partir del
perfil de resistència que proporciona, pot valorarse, de forma comparativa, la resistència
interna, buits o podriments interns que pogueren estar presents en una biga.

4.4.   Determinació   del   mòdul   d'elasticitat   i   trencament   en   fusta   amb   un   equip
d'emissiórecepció d'ultrasons
La determinació del MOE (mòdul d'elasticitat) i MOR (resistència a la flexió o mòdul de
trencament) es realitza per mitjà de la utilització d'un equip d'emissiórecepció d'ultrasons
(SYLVATEST®). Aquest equip es compon d'un emissor i un receptor d'ones ultrasòniques
que determinen el  mòdul  d'elasticitat   i  el  de   trencament  en  funció  de   la  velocitat  de
propagació de les ones i de la densitat de la fusta. Per a la seva utilització, es col∙loca
l'emissor en un extrem de l'element a analitzar i el receptor en l'extrem oposat a la màxima
distància   possible   i   amb   una   inclinació   mai   superior   a   30º   respecte   a   la   direcció
longitudinal. És necessari realitzar unes perforacions prèvies per a fixar els sensors. Per a
un correcte càlcul del MOE i el MOR s’introdueixen en el dispositiu diferents paràmetres
com són la distància entre sensors, l'espècie de fusta, densitat, etc.

4.5. Determinació de l’espècie de la fusta

La mostra presa durant la inspecció es talla en provetes de (10x10x10) mm segons els
diferents  plànols:   transversal,   tangencial   i   radial,   tractant  d'obtenir   talls  nets   amb  les
fulles. Posteriorment, cada cara pertanyent a cada plànol, es suavitza amb una escata de
500 grans per polzada quadrada. Finalment, es preparen fins talls després d'hidratar la
mostra   amb   aigua.   Les   mostres   preparades   s'analitzen   a   nivell   macroscòpic   en   el
microscopi   òptic,   fins   a   x20   augments.   Una   vegada   localitzades   les   zones   d'interès
anatòmic en el plànol transversal, es realitzen les fotografies digitals i es procedeix a la
identificació seguint les pautes marcades per bibliografia de referència internacional.
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5. OBSERVACIONS

S'han analitzat de forma visual, tots els elements accessibles de les zones a inspeccionar.
Posteriorment,  segons les dades obtingudes,  s'ha mesurat  la resistència a la penetració
(resistògraf). Per executar l'assaig de resistència a la penetració es presta major atenció a
les testes, ja que són les zones on hi ha major risc de degradació. Això és degut al fet que
el pla de tall és transversal a la direcció de la fibra, i això li confereix una gran porositat i
per tant una gran capacitat d'absorció d'aigua. Esta absorció i posterior retenció d'humitat
facilita el desenvolupament, tant de fongs de podriments com d'insectes xilòfags, per la
qual cosa la degradació de la peça sol iniciarse o agreujarse en les testes. En la taula de
resultats, les bigues analitzades estan numerades de la mateixa manera que pot veure's en
els plànols o croquis adjunts.

6. RESULTATS

a) Detecció d'insectes i fongs xilòfags. (Fase 1)

S'han utilitzat tècniques de captació i amplificació de sons per a detectar insectes xilòfags
(corcs, tèrmits) i  no s'han detectat restes ni activitat d'agents xilòfags. 

Es detecten deformacions evidents i clivelles profundes, degudes a canvis en el volum de
fusta per intentar arribar a un equilibri hídric amb l'ambient.

Als plànols es troba més informació sobre l’estat i nivell d’afectació pels diferents agents
xilòfags.
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a) Resultats dels assajos amb resistògraf i anàlisi visual. ( Fase 2)

A continuació es mostren el resultats de les bigues resistografiades. Per a identificar les
resistografies realitzades hem codificat de la següent forma:

RESIST. “Resistografia”.

ORIENT.   “Punt  cardinal  on es   realitza   la   resistografia,   respecte  de   la
biga”.

INCLIN.   “Inclinació   de   la   resistografia   respecte  de   la   superfície  de   la
fusta”.

DEGRAD. “Degradació”.

T*. “Terç de la biga que es troba afectat”.

TS “Termita subterrània”.

TK “Termita aèria”.

Cer “Cerambícid”.

Car “Carcoma”.

F “Fongs de podriment”.

N,   S,   M,   E,   O   Punt   cardinal   de   la   orientació   de   l'encastament
resistografiat (Nord, Sud, Est, Oest). O Mig.

D, V, L, C Inclinació de la resistografia (Diagonal: cap a l'encastament; o
Vertical: perpendicular a la fibra; o Lateral: a la cara lateral de la biga; o
Cantell: entre cares lateral i vertical). V_5: resistografia vertical a 5cm de
l'encastament; i de la mateixa manera V_20, V_50, etc.

A les taules següents es proposen zones de cada element a on realitzar  actuacions de
reforç, les quals són purament orientatives, i que tenen la única finalitat de posar èmfasi
en la degradació concreta de cada element assenyalat.
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AMPLE ORIENT. INCLIN. DEGRAD. OBSERVACIONS VISUALS

cm cm cm cm cm

1 29 35 BON ESTAT
12 OA D 12 0%
32 OB D 32 0%
26 OC D 26 0%
14 OD D 14 0%

2 29 35 OEST 20

13 OA D 1 92% CAP BUIT
20 OB D 0 100%
26 OC D 8 69%
13 OD D 4 69%
30 OB L_30 30 0%
28 OA L_30 28 0%
30 OA L 17 43%
32 OB L 30 6%

3 29 35 OEST 5

10 OA D 10 0%
30 OB D 30 0%
24 OC D 12 50%
21 OD D 21 0%
29 OD L 27 7%
29 OC L 29 0%

4 29 35

GIRADA

BON ESTAT
13 OA D 13 0%
29 OB D 29 0%

OC D INACCESSIBLE
OD D 0 INACCESSIBLE

5 29 35

CLIVELLES SIGNIFICATIVES

BON ESTAT
14 EA D 14 0%
36 EB D 36 0%
36 EC D 34 6%
38 ED D 38 0%

6 29 35

CLIVELLES SIGNIFICATIVES

BON ESTAT
11 EA D 11 0%
36 EB D 36 0%
20 EC D 19 5%
26 ED D 26 0%

7 29 35 BON ESTAT17 EA D 17 0%
32 EB D 31 3%
18 EC D 18 0%
26 ED D 26 0%

8 25 35

CLIVELLES SIGNIFICATIVES

EST 5

15 EA D 15 0%
25 EB D 5 80%
24 EC D 14 42%
17 ED D 17 0%
28 ED L 28 0%
29 EC L 29 0%

 BIGA
ALT 

TEÒRIC

LONG. 
RESI

PERFIL 
ÚTIL

DEGRADACIÓ 
BIÒTICA 
INTERNA

GIRADA, CLIVELLES 
SIGNIFICATIVES

GIRADA, CLIVELLES 
SIGNIFICATIVES

GIRADA, CLIVELLES 
SIGNIFICATIVES

GIRADA, CLIVELLES 
SIGNIFICATIVES
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

 
Foto 1: Jàssera 1. Clivella diagonal significativa que va 
d'aresta a aresta de la cara inferior de l'element. 

 
Foto 2: Jàssera 2. Clivelles profundes amb component 
diagonal.
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Foto 3: Jàssera 3. Clivelles longitudinals paral·leles i 
profundes.

 
Foto 4: Jàssera 4. Part inaccessible.
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Foto 5: Unió de les jàsseres 4 i 5. Rotacions en espiral en 
direccions oposades.

 
Foto 6: Jàssera 5. Clivelles longitudinals amb component 
diagonal i profundes.
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Foto 7: Jàssera 6. Clivelles longitudinals profundes.

 
Foto 8: Jàsseres 3(esquerra) i 6(dreta), També s'observen 
rotacions en la fibra que impedeixen una unió correcta.
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Foto 9: Jàssera 7. Clivelles diagonals paral·leles obertes i 
profundes.

 
Foto 10: Biga 2. Clivelles diagonals paral·leles i profundes.

Informe Tècnic realitzat per Àngel Berna Gómez. Biòleg. Nº col·legiat: 20359                                                                       DIAG09 1312



Ponent 30, 1-1
 17244 - Cassà de la Selva  (Girona)

www.helpest21.com - info@helpest21.com
972463086 / 653964064

 
Foto 11: Unió de les jàsseres 2 i 7. Rotació en espiral de les 
fibres per canvi de volum, que provoca un desencaix de les 
testes a la cumbrera.

 
Foto 12: Jàsseres 1(esquerra) i 8 (dreta). Rotació 
bidireccional de les bigues que impedeix una unió estable.
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Foto 13: Jàssera 8. Clivelles longitudinals profundes. Amb 
algun vector diagonal.

 
Foto 14: Jàssera 8. Presenta degradació interna en 
l'encastament.
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c) Anàlisis d’espècie 

Fusta: De color blanc a rosa pàl∙lid.

Anells de
creixement:

Diferenciats (1) però amb una transició  poc contrastada entre la
fusta de primavera i la d’estiu (2).

Canals resinífers:    Absents

Vasos: Absents

Traqueides:

Traqueides   de   secció   quadrada.   Pot  presentar   traqueides
longitudinals   amb regruixos  helicoïdals.  Els   campsd'encreuament
són de tipus taxodioide i piceoide normalment d'1 a 2 punteadures
per   camp   (3).   Les   punteadures   areolades  són   arrodonides
d'obertura circular disposades en files uniseriades (4) i de vegades
biseriades   (5).   Les  parets  del   radis horitzontals   son  grossos,  de
llisos   (6)   a  dentats   (7).   Les   parets   de   les   cèl∙lules   del  radis
marginals són primes. Les traqueides longitudinals presenten parets
transversals nodulades.

Radis llenyosos:
Radis   llenyosos   poc   visibles   al   tall  transversal.   Radis   llenyosos
homogenis, estrictament uniseriats, de unes 15 cèl∙lules d’altura de
mitja, presentant extrems entre 1a 25 cèl∙lules (8).

Densitat: 370 Kg/m3
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(1) Bibliografia de
referencia:

Alcalde Olivares,  C.; Gómez Manzaneque,  F.;  Postigo Mijarra, J.M.;  Sanz,  E.; Menéndez
Pidal, I. Pinus sylvestris L. en el 
Pleistoceno Superior del Duero (Vega Cintora, Soria, España). Cuaternario y Geomorfología,
2003, 17 (122): 2128. 
Wagenführ, R. And Schreiber, C. (1985): HolzatlasVEB Fachbuchverlag Leipzig, 2. Auflage,
ISBN: 114210/124/85 
ATIBT (Association Internationale Technique des Bois Tropicaux) (1986): Tome I – Afrique 
FPRL   (Forest   Products   Research   Laboratory   &   PRINCES   RISBOROUGH   LABORATORY
(1972): Handbook of Hardwoods 
García Esteban, L. et al. Clave de identificación de maderas de coníferas a nivel de especie.
Región europea y norteamericana (2000). Invest. Agr.: Sist. Recur. For: 9 (1) 
García  Esteban,   L.   et   al.  Anatomía   e   identificación  de  maderas  de   coníferas  a  nivel   de
especies (2002) ISBN: 848476 110X 
TRADA (Timber Research and Development Association) (1979): Timbers of the world (vol.
9) 
Giordano, G. (1980): I Legnami del Mondo (2 edizione) 
AITIM (1987): Especies de maderas para carpintería. Construcción y mobiliario. ISBN 84
87381111 
Sachsse, H. (1987): Einheimische Nutzhölzer und ihre Bestimmung nach makroskopischen
Merkmalen. ISBN: 3490 079167 
Wagenführ,   R.   (1989):   Anatomie   des   Holzes:   unter   besonderer   Berücksichtigung   der
Holztechnik. ISBN 3343004553

Una vegada analitzats els resultats obtinguts de l'anàlisi macroscòpic, podem deduir 
amb la fiabilitat que ens ofereix el nostre coneixement, experiència i documentació 
cientificotècnica (1) que l'espècie és:

Nom científic: Abies alba Mill.
Nom comercial: Avet comú, avet blanc, avet
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d)   Anàlisi d’ultrasons: MOE i CLASSE RESISTENT (Fase 3) 

Les caselles blanques mostren els resultats agafant la densitat de la mostra analitzada al
laboratori, i les caselles verdes i grogues mostren els resultats aplicant les densitats

trobades a la bibliografia (AITIM).

* Estimació segons taula annexa DB-SE-M, del Codi Tècnic de l'Edificació.
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ESPÈCIE JÀSSERA

SECCIÓ
H VELOCITAT MOE*

Ample x Alt

cm % m/s

Avet 1 29 X 35 370 11,6 4868 8768 C16-C18

Avet 1 29 X 35 440 11,8 4874 10455 C22

Avet 1 29 X 35 480 11,8 4874 11405 C24-C27

Avet 3 29 X 35 370 11,7 4804 8540 C16

Avet 3 29 X 35 440 11,7 4804 10155 C22

Avet 3 29 X 35 480 11,7 4804 11079 C24

Avet 5 29 X 35 370 11,8 4955 9086 C18

Avet 5 29 X 35 440 11,8 4955 10805 C22-C24

Avet 5 29 X 35 480 11,8 4955 11787 C27

Avet 7 29 X 35 370 11,2 4737 8302 C16

Avet 7 29 X 35 440 11,7 4753 9941 C20-C22

Avet 7 29 X 35 480 11,7 4753 10845 C22-C24

DENSITAT 
MITJANA

CLASSE 
RESISTENT 

*
Kg/m3 N/mm2
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7. CONCLUSIONS

Una vegada analitzats els resultats exposats, es conclou el següent:
 

1) Alguns dels elements inspeccionats requereixen accions de reforç/substitució. Tots
aquests elements es troben  indicats en negreta  en l'apartat de resultats.  Veure
plànols de «ZONES DE DEGRADACIÓ INTERNA».

2) No s'han detectat  incidències biòtiques externes, però  se'n dedueixen internes a
alguns encastaments, a partir dels resultats de l'anàlisi resistogràfica. Veure plànols
de   «ZONES   DE   DEGRADACIÓ   INTERNA».   Tenim  degradacions  internes
probablement produïdes per agents biòtics, en els encastaments (punts baixos) de
les jàsseres 2, 3 i 8. Essent més greu el de la jàssera 2, seguit del de la 8. La jàssera
3 el presenta més lleu. No presenten degradació biòtica externa, però les diferents
resistografies ens diuen que sí hi és internament.

3) Totes les jàsseres presenten gran clivelles molt evidents obertes i profundes. Totes
degudes a deformacions volumètriques, i no per sobrecàrregues. Tot i que un cop
deformades en volum, suporten pitjor les càrregues distribuint malament el pes a
través  de  les  fibres  clivellades.  Les  deformacions  han  estat  sobretot  per  girs
bidireccionals que han rebrincat les jàsseres en espiral. Els elements s'han enfrontat
a  la  cúspide  de  la  coberta  amb  rotacions  importants  a  vegades  en  la  mateixa
direcció,  a vegades en direccions totalment  oposades, generant inestabilitat  a la
coberta,  i  deformacions  en  els  tensors  metàl·lics.  Aquestes  deformacions  són
bàsicament degudes a canvis volumètrics en buscar la fusta un equilibri hídric amb
el  medi.  Això sumat  a que alguns dels  elements  no tenien  les  fibres totalment
rectes, sinó en espiral, degut a creixements amb stress, ha propiciat que en obrir-se
les fibres també o fessin en diagonal en molts casos, generant pèrdua important
d'homogeneïtat en el material.

4) Es recomana un control químic de fondària dels encastaments (NP5), i superficial a
la resta (NP2).

5) L’espècie analitzada es  Avet comú (Abies alba). La densitat detectada és baixa per
a   l'espècie,  probablement  degut  a  que   la  mostra   recollida  pertanyia  a   la   fusta
d'albeca. Degut a això em aplicat els valors de 3 densitats: l'analitzada al laboratori
i dues teòriques segons bibliografia per estimar la classe resistent. 

6) La Classe Resistent mitjana respecte a les 3 densitats ha estat la següent:
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DENSITAT MOE MIG CLASSE*

370 8674 C16-C18

440 10339 C22

480 11279 C24

TOTAL 10097 C22



Ponent 30, 1-1
 17244 - Cassà de la Selva  (Girona)

www.helpest21.com - info@helpest21.com
972463086 / 653964064

A l'última línia s'ha fet mitjana de totes les estimacions per ponderar un mitjana
més  propera  a   la   realitat  d'aquesta  espècie,  obtenint  una  C22.  L'avet   té  molta
variabilitat.  Les classes resistents mitjanes  associades a cada densitat  han estat:
C16-C18, C22 i C24, respectivament. El valor mig de MOE dins la comparativa a
diferents densitats ha estat: 10097 N/mm2, que es pot associar a una C22. Cal tenir
en compte que dins les normes a nivell europeu (dons a Espanya, la norma de
classificació  56544  no  contempla  l'avet)  se  li  poden  associar  generalment  les
classes  resistents:  C14,  C16,  C18,  C24  i  C30,  per  diferenciar  vàries  qualitats.
D'aquestes triaríem la classe C18, associada a la qualitat "T1" a la norma INSTA
142 dels Països Nòrdics. Així dons estem entre una C18-C22. En tot cas cap norma
associa una classe superior a C30 per l'avet.

7) Així dons, a nivell general, cal parlar d'una fusta amb resistència natural mitjana
als diferents agents xilòfags i sense fletxes especialment significatives. Tot i això
presenta   clivelles   profundes,   degradacions   en   alguns   encastaments,   i
rebrincaments espirals que minven les seves qualitats resistents.
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8. RECOMANACIONS

Les recomanacions són les següents:

Prioritat Acció

A curt/mig termini

Reparar i/o substituir els elements que es troben en mal
estat.

Recalcular l'estructura, si alguna zona resulta d'especial
interès o es planeja modificar les càrregues que suporta,
convindrà   determinar   la   classe   resistent   de   tots   els
elements d'eixa zona.

Reparar les entrades d'aigües des de la coberta/terrasses.

Realitzar   tractament   recomanat   per   evitar   futures
afectacions.

A mig/llarg termini

Controlar   els   possibles   moviments   i/o   ruptures   en
l'estructura.

Revisar   i   netejar   els   sistemes  d'evacuació  d'aigua  de   la
teulada.

Controlar les possibles ruptures i entrades d'aigua en la
teulada.

Mantenir   un   cert   grau   de   ventilació   en   els   forjats   i
coberta.

Per a vigilar o
realitzar un

manteniment

Registrar posteriors indicis d'humitat i deterioraments que
indiquen   si   s'han   reproduït   atacs   d'agents   xilòfags,
moviments   i/o   ruptures   en   l'estructura,   per   mitjà   de
personal experimentat.
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9. SEGUIMENT POSTERIOR

És  imprescindible  per  al  correcte  desenvolupament  del  tractament  i  pel
manteniment  efectiu  de  l'immoble,  un  seguiment  mitjançant  inspeccions  tècniques  de
manteniment periòdiques.

Àngel Berna Gómez
Biòleg. Nº Col∙legiat: 20359

    CTBExpert núm.83

Aquest informe tècnic reflecteix les patologies trobades en el moment de la inspecció.  És una anàlisi
puntual no subjecta a cap garantia en el temps, que aporta informació detallada de la progressió fins
al  moment  precís  de  la  inspecció  tècnica,  dels  possibles  deterioraments,  defectes  i  l’evolució  les
diferents  plagues  xilòfagues  estudiades. El resultat del  present assajos/s no concerneix més que a
l'objecte/s assajat/s.

Aquest document no podrà ser reproduït total ni parcialment sense autorització expressa
de Helpest21 SLU.

Data: 2 de Maig de 2019
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA. 
 
1.1. Generalitats 
 

 
TÍTOL DEL PROJECTE  

 
BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 
ARQUITECTES 

 
ORIOL CUSIDÓ I IRENE MARZO. TALLER 9S ARQUITECTES SCP 

 
MUNICIPI 

 
SANT JULIÀ DE VILATORTA  

 
PROMOTOR 

 
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA 

 
PERÍODE DE SERVEI 

 
50 ANYS 

 
TIPUS DE CONTROL 
PREVIST 

 
 
ESTADÍSTIC 

 
 
1.2. Preexistències, feines prèvies, edificacions veïnes. 
 

El solar on s’ubica l’edifici projectat, consisteix en la rehabilitació i canvi d’ús d’un edifici existent ubicat al 
centre urbà de Sant Julià de Vilatorta. Actualment l’edifici es destina a centre d’atenció primaria en planta 
baixa i la resta d’edificació no es troba ocupada.  
L’edificació es situa aïllada i no es planteja una intervenció a nivell de soterrani que pugui generar cap 
afectació al propi edifici ni a les edificacions veïnes.  

 
 
1.3. Característiques del terreny. 
 

Les característiques del terreny es defineixen a l’estudi geotècnic realitzat al solar específicament per 
l’execució d’aquest projecte, les dades del qual es detallen a continuació. 
 

AUTOR DE L’ESTUDI G2 geologia en moviment 
DATA Gener 2019 
Nº VISAT  
CLIENT  
REFERÈNCIA 3874 
m2 SOLAR 650m2 
Nº PROSPECCIONS 2 sondeig de rotació i 1 penetròmetre.  

 
El Codi Tècnic de la Edificació CTE-SE-C, defineix els estudis geotècnics en funció del tipus d’edificació 
projectada, i el terreny que es preveu trobar, el numero de prospeccions a realitzar (S), la distancia màxima 
entre punts de reconeixement (Dm), la profunditat orientativa sota el nivell final d’excavació (P), i el 
percentatge de substitució per proves continues de penetració (%).  

 
 C0 C1 C2 C3 C4 

 dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % 

T1 35 6 - - 35 6 1 70 30 12 2 70 25 14 3 50 20 16 3 40 

T2 30 18 1 66 30 18 2 50 25 25 3 50 20 30 3 40 17 35 3 30 
 

En el cas de terrenys tipus T3, els estudis a realitzar seran els que es creguin convenients per part del geòleg autor 
del projecte, mai menys que els corresponents en el cas de tipus T2.  
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On: 
 
Co:    < 4 plantes < 300m2  T1: Terreny favorable i poca variabilitat. Mateixa fonamentació. 
C1:    Altres < 4 plantes  T2: Terreny intermedi, amb variabilitat. Diferent fonamentació. 
C2:    Entre 4-10 plantes  T3: Terreny desfavorable. Els que no són T1 ni T2 
C3:    Entre 11-20 plantes 
C4:    > 20 plantes i singulars 
 
El cas que ens ocupa és una edificació del tipus C1 i tipus de terreny T3. 

 
A la taula que hi ha a continuació es defineixen els diferents estrats que s’han trobat en el solar, amb els 
paràmetres que els defineixen, com la densitat, la cohesió o l’angle de fregament intern, i per altra banda, les 
tensions admissibles per els diferents tipus de fonamentacions que proposa l’estudi geotècnic.  
 

 

- Descripció δδδδ 
Densitat 

C 
cohesió 

θθθθ 
Angle 

P 
permeabilitat Nspt 

H Reblert 18.50kN/m3 0.00kN/m2 27º - - 
A Argiles vermelles 21.30kN/m3 0.00kN/m2 28º 1x10-7m/s 20 
B Sorres argiloses 18.50kN/m3 0.00kN/m2 27º 1x10-5m/s 11 

 
 

- Descripció σσσσadm Sabates nova 
construcció 

Inflament  Agressivitat Excavabilitat 

H Reblert - - NO Convencional 
A Argiles vermelles 130kN/m2 34kN/m2 NO Convencional 
B Sorres argiloses 95kN/m2 34kN/m2 NO Convencional 

 
 Com a altres dades d’interès que aporta l’estudi geotècnic tenim:  
 

• No s’ha detectat nivell freàtic, per tant no hi ha agressivitat de l’aigua.  
 

• Per als elements existents de fonamentació el redactor de l’estudi geotècnic a realitzat un estudi 
de pressions en funció de la carrega existent que s’adjunta a l’annex de càlcul.   
 

 
1.4. Descripció de l’estructura 
 

1.4.1. Fonaments 
 

L’edifici existent és de murs de càrrega que s’encasta a la capa A o B un mínim de 40cm. En l’estudi de 
tensions s’estima que la tensió de treball actual és de 280kN/m2. Segon l’estudi realitzat per el tècnic geòleg 
s’estima que la tensió de treball actual es admissible per a elements preexistents ja que el terreny es troba 
consolidat.  
 
Per els elements de nova fonamentació el geotècnic estableix que el recolzament es pot realitzar a la capa A 
o B amb un encastament mínim de 40cm. Donada que la tensió admissible de la capa B es inferior a la de la 
A s’han calculat tots els elements de fonamentació nous que no transmetin al terreny una tensió en cap cas 
superior als 95kN/m2 que indica el geotècnic per la capa B.  
 
No es planteja intervenció en els elements de fonamentació existent ni es realitza cap excavació que descalci 
o posi en risc aquests elements. En l’estudi de càrregues realitzat no s’incrementa la tensió de treball a 
fonamentació de manera substancial i per tant no requereix de reforç.  
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Els nous elements de fonaments es plantegen per el nucli exterior vertical d’escales i per la pèrgola d’accés. 
Aquests elements es resolen amb sabates aïllades o corregudes amb pous de fonaments, independents a la 
fonamentació existent ja consolidada.  

 
 

1.4.2. Contenció de terres 
 

L’edifici existent consta de planta semisoterrada resolta amb murs de pedra i ceràmica superiors als 60cm de 
gruix. En la intervenció no es modifica la contenció de la zona soterrada i per tant no s’altera el comportament 
estructural.  
 
Els nous elements de contenció són murs d’urbanització independents a l’edifici amb una contenció màxima 
de 1.40m que compleixen amb les exigències normatives a nivell de bolc i lliscament.  
 

 
1.4.3. Estructura 

 
L’edifici existent consta de planta semisoterrada destinada a magatzem, planta baixa destinada a Centre 
d’Atenció Primària, planta primera i segona actualment en desús i coberta inclinada a dues aigües. La 
intervenció consisteix en habilitar la planta primera i segona com a biblioteca municipal, mantenint el CAP a la 
planta baixa.  
 
L’edifici te unes dimensions de 24m longitudinals per 14m transversals per el que no es necessari el càlcul 
tèrmic de l’estructura ni tenir en compte cap tipus de junt de dilatació segons la normativa vigent.  
 
Estructuralment l’edifici esta construït amb sostres de bigueta de formigó armat amb revoltó ceràmic sobre 
jàsseres planes de formigó que transmeten les càrregues als murs de càrrega de fàbrica ceràmica de 15 i 
30cm de gruix en els murs interiors i de 50cm de gruix en els murs de façana de mamposteria.  
La coberta consisteix en una coberta a dues aigües de bigues de fusta massissa formalitzant pòrtics cada 
4.45m amb corretges de fusta de 10x20cm cada 1.20m i acabat amb panell tipus sandvitx. Les jàsseres dels 
pòrtics són de 25x35cm de cantell i recolzen sobre el congreny perimetral de formigó sobre el mur de façana 
que formalitza la planta segona.  
El sostre planta soterrani existent esta resolt amb un sostre de volta ceràmica de canó.  
 
En general l’estructura es troba en bon estat de conservació a excepció de la coberta on es detectes girs de 
les jàsseres dels pòrtics i clivelles molt importants. Les corretges es veuen força deformades lateralment 
donada la inclinació de la coberta superior als 35º.  
 
La intervenció afecta als següents elements:  
 
- Nucli vertical exterior. Es planteja una escala exterior formalitzada en un nucli estructural independent a 

l’edificació existent. Aquest es resol amb una estructura metàl·lica de pilars tipus HEB, jàsseres IPE i 
formalització d’escala amb perfils d’acer laminat tipus UPN i acabat amb xapa.  
 

- Pèrgola exterior. Es planteja un cancell a la zona d’accés que es resol amb una estructura de jàsseres i 
pilars tipus UPE i un sostre de xapa grecada de 10cm de gruix.  

 
- Nucli vertical interior. En una de les cantonades de l’edifici s’enderroca un tram de sostre a nivell de 

sostre planta baixa i primera per construir un nucli d’ascensor i escala. L’estructura es resol amb quatre 
pilars rectangulars d’acer conformat que formalitzen l’ascensor i una escala formada per pletines de 
muntants i graonat de xapa plegada de 8mm de gruix. L’escala es recolza a nivell de sostre a l’element 
de reforç realitzat i a nivell de replans intermedis amb un tirant d’acer a l’estructura de sostre i amb una 
pletina amb ancoratges químics al mur de càrrega de façana.  
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-  Sostre planta soterrani. El sostre planta soterrani correspon a la planta baixa destinada a CAP on no es 
realitza intervenció. Únicament a la zona d’accés es repica la solera existent (zona sense soterrani) per 
construir-ne una nova de 15cm de gruix sobre aïllament tèrmic i emmacat de graves.  

 
- Sostre planta baixa.  A part de l’enderroc necessari per la construcció del nou nucli d’escala en aquest 

sostre es cobreixen dos forats existents on s’ubicaven escales de comunicació. Existeixen perfils 
metàl·lics sota sostre que ja es van col.locar com a reforç per realitzar el forat i l’escala. La intervenció 
consisteix en l’execució d’un sostre de xapa grecada tipus Hiansa MT60 de 14cm de gruix recolzada 
sobre els perfils perimetrals o sobre un perfil laminat en L ancorat al cantell del sostre de formigó. El 
sostre existent es de bigueta de formigó armat amb revoltó ceràmic de 18+4cm de cantell i intereix 70cm. 
S’ha realitzat una prova de càrrega al sostre existent per validar que es apte per al nou ús de biblioteca 
amb resultat satisfactori.  

 
- Sostre planta primera. Com que la pendent de la coberta es força pronunciada i comença just a nivell de 

planta segona hi ha tot un primer tram lateral de sostre que no es accessible i per tant es planteja un 
enderroc lateral que dona lloc a un doble espai entre la planta primera i segona. S’enderroquen els panys 
laterals paral·lels a la façana longitudinal en els dos costats de l’edifici i es col·loca un perfil en L metàl·lic 
que formalitza un congreny de reforç a tot el perímetre. Els forats existents es resolen de la mateixa 
manera que a la planta inferior amb un sostre de xapa grecada tipus Hiansa MT-60 de 14cm de cantell. A 
la zona superior es planteja una passarel·la amb perfils metàl·lics i sostres de xapa grecada per 
comunicar la planta segona amb l’escala d’emergència exterior.  

 
- Estintolaments. Es plantegen obertures en façana i estintolaments de murs interiors, sobretot a nivell de 

planta primera que es resolen amb perfils metàl·lics tipus HEB o IPE d’acer laminat sobre daus de 
formigó als murs de càrrega. Tots els estintolaments s’han calculat amb una limitació de deformacions de 
L/1000 per garantir no generar moviments excessius en els murs ni sostres existents.  

 
- Planta coberta. La coberta de fusta presenta lesions visibles a simple vista. Les jàsseres tenen girs al 

llarg de la longitud i clivelles importants que disposen de testimonis que va posar la propietat que no s’han 
trencat recentment. Les corretges de 100x200mm cada 1.20m presenten deformacions laterals. La 
coberta te una inclinació d’uns 35º. S’ha realitzat un estudi per un laboratori expert en fusta que ha arribat 
a les següents conclusions; Les jàsseres es poden establir de tipologia C18 a nivell de càlcul. Dues de les 
jàsseres presenten deficiències importants en els caps. Les clivelles es determinen de gran profunditat en 
molts casos reduint considerablement la secció de càlcul que originalment era de 250x350mm. Les 
bigues presenten girs importants, sobretot a les unions del cap.  

 
Amb una fusta C18 i independentment de l’estat de les bigues aquestes no compleixen amb les 
exigències normatives ni a nivell d’estats límits últims, ni a nivell d’estats límits de servei. S’ha plantejat un 
reforç lateral amb dos perfils UPN-240 lligats entre ells amb connectadors passants a la fusta. Com que la 
secció de fusta es molt variable per les clivelles presents el reforç assumeix el 100% de la càrrega fent 
una substitució funcional de la coberta.  
 
Les corretges de 100x200mm cada 1.20 no compleixen els estats límits últims ni de servei. El reforç s’ha 
plantejat afegint una nova corretja intermèdia reduint així la llum de càlcul a la meitat. Les noves corretges 
seran de 100x200 tipus GL24h o C24. Caldrà lligar amb algun tipus d’element secundari les corretges 
existents amb les noves per controlar el guerxament lateral existent.  
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1.5. Procés constructiu 

 
La planta coberta existent s’ha d’apuntalar durant la intervenció de reforç en els nusos i per tant és més 
còmode treballar en aquesta planta abans d’enderrocar els trams de sostre planta primera.  
 
Un cop executada la coberta es procedirà a realitzar els enderrocs de planta superior cap a l’inferior. El 
cobriment de forats en els sostres existents es pot fer en paral·lel a la resta però pot ser interessant realitzar 
abans dels enderrocs els cobriments de sostre planta baixa per deixar protegida la planta del CAP que no te 
intervenció.  
 
Un cop consolidats els sostres es realitzaran els estintolaments, que s’executaran de planta superior cap a 
planta soterrani.  
 
El nucli exterior d’escala i la pèrgola d’accés son elements independents a l’edifici existent i per tant es poden 
executar en paral·lel i independentment a la resta. L’escala interior serà dels últims elements a construir, un 
cop les plantes estiguin finalitzades.  
 
El procediment d’enderroc de sostre i reconstrucció al sostre planta primera s’haurà de realitzar per trams, 
enderrocant, col.locant la L de reforç i el tirant de tal manera que en cap moment quedi totalment oberta la 
planta sense els tirants. El procediment es podrà de realitzar per trams, i es podrà obrir als dos costats a la 
vegada sempre que no sigui el mateix tram.  
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2. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les 
indicacions per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de 
l’edificació tant el DB-SE específic de seguretat estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’ha 
tingut en compte les exigències de la EHE-08 instrucció del formigó, ja que actua en convivència amb el CTE. 
 
A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el 
càlcul de l’edifici objecte de la memòria.   

 
 
2.1. Anàlisis estructural 
 

La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin 
determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi 
estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.  
 
A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant o 
a l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat engloben 
totes les condicions i circumstàncies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les 
combinacions d’accions necessàries per cada condició.  
 
Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries 
(condicions aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions 
accidentals).  
 
Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden 
afectar a la capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront 
d’accions físiques o químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que 
poden conduir a mecanismes de fatiga en els terrenys. Les verificacions que es realitzen dels estats límits de 
fonaments relacionats amb el temps que es realitzen són amb l’objectiu que hi hagi una concordança amb el 
període de servei de la construcció. 
 
Com hem exposat anteriorment la Instrucció EHE-08, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a la 
seva revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó.En casos de 
incongruència s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.  
 
Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les accions i els mètodes de 
càlcul, les diferències no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.  
 
Els Estats Límits (ELU, ELS) 
 
S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici no 
compleix els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.  
 
Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que 
poden produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.  
 
Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :  
 

- Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent. 
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- Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme, 
trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals 
incloent els originats per efectes depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.  

 
A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a: 
 

- Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament, 
lliscament o bolc. 
 

- Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació. 
 

- Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural. 
 

- Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del 
terreny sotmès a càrregues variables repetides.  

 
Els estats límits de servei(ELS)són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o 
terceres persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden 
ser reversibles o irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats com 
admissibles, un cop desaparegudes les accions que els han produït.  
 
Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a : 
 

- Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament 
d’equips i instal·lacions.  
 

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.  
 

- Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la 
funcionalitat.  

 
A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els estats límits de servei 
deguts a: 
 

- Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions anormals 
a la resta de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de l’obra, el 
confort o el funcionament.  
 

- Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura. 
 
 
Classificació de les accions. 
 
Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:  
 

- Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició 
constant: la magnitud pot ser constant com el pes propi de l’estructura, o no, com les accions 
reològiques però amb una variació menyspreable.  
 

- Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes per 
l’ús o les accions climàtiques. 

 
- Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran 

importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.  



 

 

 

 

 

 pàgina 10 de 95 
 Memòria Tècnica de l’Estructura 

 
Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions permanents o variables, 
en funció de la seva variabilitat.  
 
Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta 
normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural 
significativa. Les accions variables, es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un 
període de referència específic. En el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat 
corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50anys. Les accions accidentals es representen amb un 
valor nominal que s’assimila al de càlcul.  
 
La Instrucció EHE-08, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*), 
que són aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup 
s’inclouen les accions amb valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les 
accions reològiques. Les accions referents al Pretensat (P) s’inclouen dins d’aquest grup. 
 
Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit 
superior com a opció més desfavorable, i és així com s’ha considerat en el càlcul.  
 
 
Mètodes per l’anàlisi estructural. 
 
L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment 
precisa del seu comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que 
reflecteixen adequadament els estats límits a considerar.  
 
Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o 
alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics per 
zones singulars de l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.  
 
Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la 
màxima similitud entre ells.  
 
En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els 
elements significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la 
interacció de la fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .  
 
Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits 
en el capítol V d’anàlisi estructural de la EHE-08.  

 
 
2.2. Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims 
 

Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul 
de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els corresponents 
coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament.  
 
Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les situacions 
de dimensionat, es compleix la següent condició: 
   
     Ed,dst≤ Ed, stb 

 
 On 
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 Ed,dst:valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores 
 Ed, stb:valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores 
 
Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió 
entre elements, totes les situacions de dimensionat compleixen : 
    
     Ed≤ Rd   

 On 
 
 Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 Rd  : valor de càlcul de la resistència corresponent.  
 
La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:  

 

∑
≥1j

γ G, j xGk, j  +γ p x P +γ Q,1 x  Qk,1 +∑
>1i

γ Q, i xψ0, i xQk, i 

 
És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas 
d’existir, P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis. 
 
La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació 
següent:  

 

∑
≥1j

γ G, j xGk, j  +γ p x P +  Ad+γ Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +∑
>1i

γ Q, i xψ2, i xQk, i 

 
És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les 
accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes 
en les diferents hipòtesis de càlcul.  
 
En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat (γ G,γ p,γ Q )s’apliquen amb valor 0 si el 
seu efecte és favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.  
 
En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor 
casi permanent, segons l’expressió: 
 

∑
≤1j

Gk, j  +P +  Ad+∑
≤1i

ψ 2, i xQk, i 

 
En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de forma lineal, per la 
determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que: 
 

- Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients parcials 
s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.  
 

- Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients parcials 
s’apliquen als efectes de les accions, determinant a partir del valor representatiu de les mateixes.  

 
El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat 
període, actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que 
s’utilitza per la formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo. 
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El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui 
superat durant un 1% del temps de referència.  

 
Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant 
el 50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2 

 
Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat (γ )per les accions. 

 
Taula 4.2 (Segons CTE-SE)Coeficients de simultaneïtat (ψ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix. 
 
Referent a les accions geotècniques sobre els fonaments que es transmeten a través del terreny per el 
dimensionat es tenen en compte les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les càrregues i 
empentes degudes al pes propi del terreny i les accions de l’aigua del nivell freàtic.  
 
La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd 
és el valor de càlcul de la resistència del terreny.  
 

  Ψo Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús    
Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 
Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,7 0,6 
Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 
Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 
Zones de trànsit i aparcament vehicles lleugers (Categoria F) 0,7 0,7 0,6 
Cobertes transitables (Categoria G) (*) 
Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0 

Neu       
altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2 
altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 

Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria 
    desfavorable favorable 
Resistència Permanent   

      Pes Propi, Pes terreny 1,35 0,8 

Empenta terreny 1,35 0,7 

Pressió aigua 1,2 0,9 

    

Variable 1,5 0 
Estabilitat   desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanent   

      Pes Propi, Pes terreny 1,1 0,9 

Empenta terreny 1,35 0,8 

Pressió aigua 1,05 0,95 

    

Variable 1,5 0 
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Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que 
amb la resta, assignant el valor 1 per els coeficients parcials, per les accions permanents i variables 
desfavorables i 0 per les accions variables favorables.  
 
Els coeficients que corresponen a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el CTE-SE-C 
amb la taula que s’adjunta a continuació.  
 

 
Taula 2.1 (Segons CTE-SE-C)Coeficients de seguretat parcials.  
 
 

SITUACIÓ DE 
DIMENSIONAT TIPUS 

MATERIALS ACCIONS 

γR γM γE γF 

 Enfonsament   3.0 (1) 1.0 1.0 1.0 
 Lliscament   1.5 (2) 1.0 1.0 1.0 
 Bolc(2)        
  Accions estabilitzadores  1.0 1.0 0.9 (3) 1.0 
  Accions desestabilitzadores  1.0 1.0 1.8 1.0 
 Estabilitat global   1.0 1.8 1.0 1.0 
 Capacitat estructural   - (4) - (4) 1.6 (5) 1.0 
Persistent o 
transitòria 

Pilots        
 Arrencament  3.5 1.0 1.0 1.0 

  Ruptura horitzontal  3.5 1.0 1.0 1.0 
 Pantalles        
  Estabilitat fons excavació  1.0 2.5 (6) 1.0 1.0 
  Sifonament  1.0 2.0 1.0 1.0 
  Rotació o translació      
   Equilibri límit 1 1.0 0.6 (7) 1.0 
   Model de Winkler 1 1.0 0.6 (7) 1.0 
   Elements finits 1.0 1.5 1.0 1.0 
 Enfonsament   2.0 (8) 1.0 1.0 1.0 
 Lliscament   1.1(2) 1.0 1.0 1.0 
 Bolc(2)        
  Accions estabilitzadores  1.0 1.0 0.9 1.0 
  Accions desestabilitzadores  1.0 1.0 1.2 1.0 
 Estabilitat global   1.0 1.2 1.0 1.0 
 Capacitat estructural   -(4) -(4) 1.0 1.0 
Extraordinària Pilots        
  Arrencament  2.3 1.0 1.0 1.0 
  Ruptura horitzontal  2.3 1.0 1.0 1.0 
 Pantalles        
  Rotació o translació      
   Equilibri límit 1.0 1.0 0.8 1.0 
   Model de Winkler 1.0 1.0 0.8 1.0 
   Elements finits 1.0 1.2 1.0 1.0 

(1) En pilots es refereix a mètodes basats en assaig de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per mètodes basats en fórmules 
analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins a ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca, amb 
controls electrònics de la inca i contrast amb proves de càrrega, es podrà prendre 2.0 

(2) D’aplicació en fonamentacions directes i murs. 
(3) En fonamentacions directes, excepte justificació del contrari, no es considerarà l’empenta passiva. 
(4) Els corresponents dels Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o a la instrucció EHE. 
(5) Aplicable a elements de formigó estructural el nivell d’execució del qual és intens o norma, segons la instrucció EHE. En els casos en 

els que el nivell de control d’execució sigui reduït, el coeficient γEha de prendre’s, per situacions persistents o transitòries, igual a 1.8.  
(6) El coeficient γMserà igual a 2.0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les proximitats de la pantalla. 
(7) Afecta la empenta passiva.  
(8) En pilots, es refereix al mètode basat en assaigs de camp o fórmules analítiques; per a mètodes basats en proves de càrrega fins a 

ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca amb control electrònic de la inca i contrast amb prova de càrrega, es podrà 
prendre 1.5.  
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Pel que fa a la Instrucció EHE-08les combinacions d’hipòtesis són les mateixes.Pel que fa a la formulació, 
definides per el CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són 
variables els coeficients de majoració de les accions (γ ),que s’adjunten a la taula següent:  
 
Taula 12.1.a.(Segons EHE-08)Coeficients parcials de seguretat per les accions aplicables per la 
avaluació dels Estat Límits Últims (ELU) 

 
 
2.3. Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència 
 

2.3.1. Acer 
 

En el cas de l’acer, s’adoptaran els següents valors:  
 

a) γ M0 = 1.05  coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

b) γ M1 = 1.05  coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat  

c) γ M2 = 1.25  coeficientparcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, 

   i a la resistència dels medis d’unió 
d) γ M3 = 1.1  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats 

   en Estat Límit de Servei 
 γ M3 =1.25  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats 

    en Estat Límit d’últim 
γ M3 = 1.4  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats  

   i forats esquinçats o amb sobre dimensió 
 
 

2.3.2. Fusta 
 

En el cas de la fusta, s’adoptaran els següents valors: 
 

Taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material, γ
M

(Segons CTE-SE-M)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situacions persistents i transitòries   

Fusta massissa 1.30 

Fusta laminada encolada 1.25 

Fusta microlaminada, taulell contraxapat, taulell d’encenalls orientats 1.20 

Taulell de partícules i taulell de fibres (durs, mitjos, densitat mitja, tous) 1.30 

Unions 1.30 

Plaques clau 1.25 

Situacions extraordinàries 1.0 

TIPUS D’ACCIÓ 
SITUACIÓ PERSISTENT O 

TRANSITÒRIA 
SITUACIÓ ACCIDENTAL 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 
Permanent γG=1.00 γG=1.35 γG=1.00 γG=1.00 

Pretesat γP=1.00 γP=1.00 γP=1.00 γP=1.00 

Permanent de valor no constant γG*=1.00 γG*=1.50 γG*=1.00 γG*=1.00 

Variable γQ=0.00 γQ=1.50 γQ=0.00 γQ=1.00 

Accidental −−−− -----  γA=1.00 γA=1.00 
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2.3.3. Maó 
 

En el cas del maó, s’adoptaran els següents valors: 
 

Taula 4.9Coeficients parcials de seguretat per al material, γ
M

(Segons CTE-SE-F) 

 
Situacions persistents i transitòries(1) categoria de la execució 

A B C 
Resistènciadel maó categoria de control 

de fabricació 
I 1,7 2,2 2,7 

  II 2 2,5 3 
Resistència de claus i amarres     2,5 2,5 2,5 
Ancoratge del ferro armat     1,7 2,2   
Ferro (armadura activa i armadura passiva)   1,15 1,15   

 
(1) per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de claus i amarres són els mateixos; dels maons els coeficients 

són 1.2  1.5  i 1.8  respectivament per a les categories A B i C 
(2) on A: peces que tinguis certificació de les seves especificacions, el morter disposa d’especificacions sobre la resistència a la 

compressió i a la flexotracció, el maó disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió, durant la execució es realitza una 
inspecció diària de l’obra així com el control i supervisió del constructor. 

 on B: les peces estan dotades d’especificacions corresponents a la categoria A, excepte en el que fa referència a les propietats de 
succió, de retracció i expansió a la humitat, es disposa d’especificacions del morter sobre les seves resistències a compressió i 
flexotracció, a 28 dies, durant la execució es realitza una inspecció diària de l’obra així com el control i supervisió del constructor. 

 on C: Quan es compleix algun dels requisits de la categoria B 
 

 
2.4. Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei 
 

Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la 
corresponent de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de les deformacions, 
la normativa permet no aplicar coeficients de majoració (γ)a les càrregues permanents i aplicar coeficients 
de simultaneïtat a les variables.  
 
En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la combinació 
d’accions es realitza seguint la següent expressió: 
 

∑
≥1j

Gk, j  +P + Qk,1 +∑
>1i

ψ0, i xQk, i 

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i la 
resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada 
per els coeficients parcials en cada hipòtesi.  
 
En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per 
realitzar la combinació d’accions ha estat la següent: 
 

∑
≥1j

Gk, j  +P + ψ1, 1 xQk,1 +∑
>1i

ψ2, i xQk, i 

 
Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent 
expressió, que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència. 
 

∑
≥1j

Gk, j  +P +∑
>1i

ψ2, i xQk, i 
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Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, la formulació és la mateixa exposada 
anteriorment procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al 
pretesat i posttesat que es defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12. 
 
 
Deformacions. 
 
A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent taula, les 
limitacions de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1) 
 

 
Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el 
doble de la distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació pels dos sentits ortogonals de la 
planta.  
 
En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser 
malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.  
 
 
Desplaçaments horitzontals. 
 
A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent: 
 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS 

Desplom total 1/500 

Desplom locals 1/250 

Imatge de l’obra   <1/250 
 
 

INTEGRITAT DELS 
ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS 

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts 1/500 

Sostres amb envans ordinaris i paviments amb junts 1/400 

Resta de casos 1/300 

Confort dels usuaris   1/350 

Imatge de l’obra   1/300 
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3. ACCIONS A LA EDIFICACIÓ 
 

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut 
en compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció 
EHE-08, el CTE-SE-C de fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de 
ConstrucciónSismorresistente". 

 
 
3.1. Pesos propis de materials de construcció 
 

A continuació s’exposa una taula amb les densitats dels materials utilitzats habitualment en la construcció, ja 
sigui conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre 
l’estructura. La taula s’ha extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.  
 

Taula C.1Pes específic aparent de materials de construcció (Segons CTE-SE-AE) 

 
 
 
3.2. Accions permanents 
 

3.2.1. Pesos propis sostres 
 

A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens 
ocupa, que actuen com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i 
s’extreuen de ponderar la proporció ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els 
sostres de projecte.  
 

TIPUS DE SOSTRE CANTELL NERVIS ALLEUGERIDOR PES PONDERAT  

Unidireccional 18+4cm 18cm Ceràmic 2.45kN/m2 
Xapa grecada Hiansa 
MT60 14cm    2.85kN/m2 
Xapa grecada Hiansa 
MT60 10cm    2.50kN/m2 

Escala Muntants e=8mm  PL250x8mm  0.70kN/m2 

Escala UPN-200    0.70kN/m2 

Coberta nucli exterior    1.00 kN/m2 

Coberta fusta 35+20cm  UPN-240   1.50 kN/m2 

MATERIALS Pes (kN/m3)  Pes (kN/m3) 

Materials de paleteria   Metalls   
Arenisca 21.0 a 27.0 Acer 77.0 a 78.5 
Basalt 27.0 a 31.0 Alumini 27.0 
Marbres 28.0 Coure 87.0 a 89.0 
Diorites, gneis 30.0 Estany 74.0 
Granit 27.0 a 30.0 Ferro colat 71.0 a 72.5 
Terracota compacte 21.0 a 27.0 Ferro sostre 76.0 
Fustes   Plom 112.0 a 114.0 
Tipus de C14 a C40 3.5 a 5.0 Zenc 71.0 a 72.0 
Laminada encolada 3.7 a 4.4 Altres   
Taulell contraxapat 5.0 Asfalt 24.0  
Taulell de fibres 8.0 a 10.0 Pissarra 29.0  
Taulell lleuger 4.0 Vidre 25.0  
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3.2.2. Càrregues permanents 

 
Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant la vida 
útil de l’edifici. En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues superficials, 
lineals o puntuals.  
 
Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments de les 
cobertes i els cels rasos. 
 
Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes de balcons o 
escales.  
 
Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinària molt específica o 
elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.  
 
TIPUS DE 
CÀRREGA DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL 

Superficial Paviments ( tipus terra radiant acabat petri) 1.50 kN/m2 

Superficial Coberta cancell (formació pendents + acabats) 2.00 kN/m2 

Superficial Coberta inclinada fusta acabat teula 0.80 kN/m2 

Superficial Graonat escala e=8mm 0.50 kN/m2 

Superficial Graonat escala exterior xapa 1.00 kN/m2 

Superficial Paviments interiors sala instal.lacions 1.00 kN/m2 

Superficial Coberta panell sandvitx 0.30 kN/m2 

Lineal Façana convencional 15.0 kN/ml 

Lineal Barana balcons 2.0 kN/ml 
 
 

3.2.3. Càrregues d’envans 
 

Les càrregues d’envans o divisions interiors es poden aplicar, segons la normativa CTE-AE com una càrrega 
superficial aplicada a tota la planta objecte de l’estudi.  
 
Segons s’indica a la norma, en els casos amb envans el pes dels quals no superi els 1.2kN/m2, amb un gruix 
que no superi els 0.08m i que la seva distribució en planta sigui sensiblement homogènia, la càrrega es podrà 
considerar superficial distribuïda homogèniament. El valor d’aquesta càrrega s’extraurà de multiplicar 
0.8kN/m2,  per la mitja de superfície d’envans en relació a la superfície de planta.   
 
En termes generals es pot considerar en habitatge, com a càrregues d’envans, un valor de 1.0kN/m2 per cada 
metre quadrat construït.  
 
En el projecte que ens ocupa no s’ha considerat una càrrega superficial d’envans ja que es tracta d’espais 
polivalents amb una sobrecarrega d’ús elevada.  

 
 

3.2.4. Accions del terreny 
 

Per determinar les accions en el terreny s’han seguit els paràmetres definits al CTE-SE-C amb els paràmetres 
del terreny definits en el geotècnic realitzat en el solar, exposats en el capítol 1.3 de la present memòria. 
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3.2.5. Pretesat 
 

 En aquest projecte no s’ha aplicat el pretesat en cap dels seus elements.  
 
 
3.3. Accions variables 
 

3.3.1. Sobrecàrregues d’ús 
 

Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es 
destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda 
uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la 
taula 3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, 
magatzems o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici.  
 
A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte: 
 
 Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Segons CTE-SE-AE) 

 
CATEGORIA D’ÚS SUBCATEGORIA DEFINICIÓ CÀRREGA UNIFORME CÀRREGA PUNTUAL 

C- publiques C1 Biblioteca 5.0 kN/m2  

  CAP 3.0 kN/m2  

  Escales 3.0 kN/m2  

  Instal.lacions 3.0 kN/m2  

F- cobertes  Manteniment 1.0 kN/m2  
 
 

3.3.2. Sobrecàrregues de neu 
 

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria 
de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres exteriors.  
 
La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una 
sobrecàrrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, 
l’acumulació de la neu.  
 
La norma permet, en edificis de sostres amb coberta plana, situats en altituds inferiors a 1.000m, considerar 
una sobrecàrrega de neu uniformement distribuïda de 1.0 kN/m2, que és el valor de càlcul que s’ha pres en 
aquest projecte.  
 
LOCALITAT  

ZONA HIVERNAL ZONA 2 

ALTITUD TOPOGRÀFICA H= (Inferior a 1.000m) 

CÀRREGA CARACTERÍSTICA DE NEU 0.62kN/m2 

FACTOR DE FORMA 1 
 
 

3.3.3. Accions del vent 
 

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que 
aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a 
l’horitzontal. 
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La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar 
contra un element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de 
l’Edificació). 
 
L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3,3.3.4 i 3.3.5 de 
l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com 
obertes, i a la influència de l’esveltesa dels elements. 
 
L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica, 
qe pot expressar-se com: 
    qe = qb · Ce · Cp 

 
En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen: 
 

- “qb” Pressió dinàmica del vent (segons annex D Figura D1):  
 

   qb=0.52kN/m2(Zona C) 
 

- “Ce” Coeficient d’exposició (segons taula 3.3): 
 

   Grau d’aspror: IV 
   Alçada del punt considerat: 10.50m 

 
Taula 3.3Valors del coeficient d’exposició Ce(Segons CTE-SE-AE)  
 

GRAU D’ASPROR DE L’ENTORN 
Alçada del punt considerat (m) 

3 6 9 12 15 18 24 30 
I.-Límit del mar o d’un llac, amb una superfície 
d’aigua en la direcció del vent de com a mínim 5Km 
de longitud. 

2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 

II.-Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat 
d’importància. 2.1 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 

III.-Zona rural accidentada o plana amb alguns 
obstacles aïllats, com arbres o construccions 
petites. 

1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 

IV.-Zona urbana en general, industrial o forestal. 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 
V.-Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió 
d’edificis en alçada. 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0 

    
   Ce= 1.8 

  
- “Cp” Coeficient eòlic (segons 3.3.4.): 

  
 Amplada considerada x: 23.50m 
   Amplada considerada y: 14.20m 
   
   Esveltesa Kx: (h/x) : 0.45 
   Esveltesa Ky: (h/y) : 0.74 
 

Taula 3.4Coeficient eòlic en edificis de pisos (Segons CTE-AE)  
 

 
Esveltesa en el pla paral·lel al vent 
<0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 ≤5.00 

Coeficient eòlic de 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 
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pressió, Cp 
Coeficient eòlic de 
succió, Cs 

-0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 

 
- Coeficient Cpx: +0.7   qpx= qb x Ce x Cpx = 0.66 kN/m2 
- Coeficient Csx: -0.4   qsx= qb x Ce x Csx = 0.38 kN/m2 
- Coeficient Cpy: +0.8   qpy= qb x Ce x Cpy = 0.75 kN/m2 
- Coeficient Csy:- -0.4   qsy= qb x Ce x Csy = 0.38 kN/m2 

       
 
El criteri d’eixos x/y coincideix amb l’indicat en el quadre de pilars. 
 

 
 

 
3.3.4. Accions tèrmiques 
 
Tal i com s’indica al primer apartat de la present memòria, l’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha 
dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les recomanades per la Normativa vigent per 
tal de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura. 
 
 

3.4. Accidentals 
 
3.4.1. Accions de sísmiques 
 
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent: 
NCSR-02: “Norma de construcciónsismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 997/2002 
de 27 de Septiembre”. 
 
Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma 
estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a: 

 
- Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.) 
- Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.) 
- Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.) 
- Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.) 
- Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.) 

 
 

Classificació de la construcció (article 1.2.2) 
 

Importància moderada: són 
les que presenten una baixa 
probabilitat que el seu 
col·lapse per causa d’un 

Importància normal: són aquelles, 
la destrucció de les quals per causa 
d’un terratrèmol pot ocasionar 
víctimes, interrompre un servei pe la 

Importància especial: són 
aquelles la destrucció de les 
quals per causa d’un 
terratrèmol pugui interrompre 
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terratrèmol pugui causar 
víctimes, interrompre un servei 
primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

col·lectivitat o produir importants 
pèrdues econòmiques, sense que 
en cap cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc a 
efectes catastròfics. 

un servei imprescindible o 
donar lloc a efectes 
catastròfics. 

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la 
perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1 
de la Norma 
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica 
iguals o superiors a 0.04 g. 

 
 
Acceleració sísmica (article 2.2)  Ac = S · ρ · ab 
 

On “ab“és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 

“ρ“ és un coeficient adimensional de risc 
Importància normal = 1 
Importància especial = 1.3 

C = és el coeficient 
del terreny (art 2.4) 

I Roca compacta, sòl cimentat o granulat molt dens 1.0 

II Roca molt fracturada, sòls granulats densos o amb 
cohesió i dur 1.3 

III Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència 
ferma o molt ferma 1.6 

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió tova 2.0 

“S” és el coeficient 
d’amplificació del 
terreny 

ρ ·ab≤ 0,1g 
25,1

C
S =

 

0,1g<ρ ·ab< 0,4g )
25,1

1()1,0(33,3
25,1

C
x

g

a
xx

C
S b

−−+= ρ  

0,4g ≤ ρ · ab S = 1.0 

 
 
El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és: 

Construccions 
d’importància 
moderada 

NO cal aplicar la norma 

ab<0.04 g NO cal aplicar la norma 
0.04 g ≤ab<0.08 g Cal aplicar la norma 

Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància 
sempre que: 
- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de 
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços 
horitzontals en qualsevol direcció 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes 
si l’acceleració sísmica de càlcul ac≥ 0.08 

ab≥0.08 g Cal aplicar la norma sense excepcions 

 
En el nostre cas tenim:  

Localitat Sant Julià de Vilatorta 
Importància normal 

ab 0.06 
ρ 1.0 
C 1.6 
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S 1.28 
 
 
 

Per tant l’acceleració de càlcul serà: 
 

Ac = S · ρ · ab  = 0.0768 g 
 

 
Com que ab<0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és 
aplicable. 
 
 
3.4.2. Accions d’incendi i impacte 
 
Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa. En 
el cas del projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se d’un 
tipus d’edificació sense cap condicionant especial a aquest respecte.  
 
 

3.5. Altres accions 
 
3.5.1. Accions reològiques 
 
Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat 
l’efecte de la retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de 
deformacions de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior. 
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4. RESISTÈNCIA AL FOC 
 

4.1. Criteris CTE-SI-6 
 
Es considera que la resistència al foc és un element principal de l’edifici i aquest és suficient si: 
 

a) arriba a la classe indicada a les següents taules3.1. o 3.2 que representen el temps en minuts de 
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura 
 

b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a la taula B.2: 
 
 

Punt B.2(Segons CTE-SI) Corba normalitzada temps-temperatura 
 
Temps t, en min. 15 30 45 60 90 120 180 240 
Temperatura en el sector Өg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150 
 

 
Aquests valors s’obtenen segon la fórmula: Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC) 
 
 On 
 
 Өg és la temperatura del gas en el sector (ºC) 
 T és el temps des de l’inici de l’incendi (min) 
 

 
Taula 3.1. (Segons CTE-SI) Resistència al foc  suficient del elements estructurals 
 

Us del sector d’incendi considerat1 
Plantes de 
soterrani 

Plantes sobre rasant altura 
d’evacuació de l’edifici 

  <15 m <28 m ≥ 28 m 
Habitatge unifamiliar2 R30 R 30 - - 
Habitatge residencial, residència pública, docent, 
administrativa R120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, pública concurrència, hospitalari R 1203 R 90 R 120 R 180 
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un 
altre ús )  R 90   

Aparcament (situat sota d’un ús diferent)  R 1204   
 
(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota aquest terra. 
(2) En habitatges unifamiliars adossats o agrupats, els elements que formen part de l’estructura comú tindran la resistència al foc exigible a un 
us d’habitatge residencial. 
(3) R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici supera els 28 m. 
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.  
 
Taula 3.2(Segons CTE-SI) Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial 
integrades als edificis(1) 

 
Risc especial baix R 90 
Risc especial mitja R 120 
Risc especial alt R 180 

 
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista per a 

avaluació i el fallo de la qual no suposi cap risc per a la seguret de les altres plantes ni per la compartimentació contra incendis, en 
aquest cap pot ser R30 
La resistència al foc suficient d’un sòl és la que resulta al considera-la com sostre del sector d’incendi situat sota el nomenat sòl. 
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Les estructures de coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada 
dels quals, respecte al de la rasant exterior no superi els 28 m, així com els elements que només aguantin 
aquestes cobertes, podran ser R 30 quan el col·lapse no pugi ocasionar danys greus als edificis o 
establiments propers, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors 
d’incendi. A aquests efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega permanent de la qual 
no superi 1kN/m2. 
 
Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que pertanyin en el recinte 
d’aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix resistència 
al foc als elements estructurals. 
 
 

4.2. Acer 
 
S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al foc dels elements d’acer 
davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura. 
 
En l’anàlisi de l’element es pot considerar que les coaccions en els recolzaments i extrems del mateix en 
situació de càlcul en front a foc no varien respecte de les que es produeixen a temperatura normal. 
 
S’admet que la classe de les seccions transversals en situació de càlcul en front al foc és la mateixa que a 
temperatura normal. 
 
En elements amb seccions de paret prima (classe 4) la temperatura de l’acer en totes les seccions 
transversals no ha de superar els 350ºC. 
 
En quant as la resistència al foc dels elements d’acer revestits amb productes de protecció amb marca CE. 
Els valors dels elements de protecció que aquests aporten seran els avaluats pel nomenat marcat. 
 
Justificació del projecte: 
 
Tot aplicant els criteris de la taula 3.1 abans exposada, els condicionants del projecte són els que es 
defineixen a continuació: 

- Resistència al foc exigida als elements de l’estructura sobre rasant:  R90 
- Resistència al foc exigida a la coberta lleugera:     R30 

 
(Aquests valors s’han marcat en vermell a les taules). 
 
La protecció a aplicar vindrà donada per quatre factors diferents, els qual són: 
 

• m-1(massivitat de l’element) =  Perímetre exposat / Àrea secció  
• Tª del màxima del perfil en cas d’incendi; 500ºC.  
• Resistència al foc exigida “R”.  
• Tipus d’element estudiat (pilar, biga, perfil obert o tancat, etc). 

 
Amb tots aquests condicionants i, en funció del tipus de protecció a escollir, s’obtindran els gruixosnecessaris 
per a la correcte protecció de l’element. 
 
En el cas que ens tracta, s’ha optat per adoptar una protecció a base de morters ignífugs de la casa 
“Euroquímica”  i més en concret, el morter tallafoc “Vermiplaster”. D’aquesta manera, els gruixos obtinguts 
serien: 
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Protecció amb morters tallafoc(Vermiplaster) 

Perfil Ubicació Element 
R 

exigida 
Cares 

exposades 
Perímetre 

(cm2) 
Àrea 
(cm2) 

Massivitat 
(m-1) 

Gruix 
(mm) 

HEB-120 Planta 
primera Pilar 90 4 6860 34 201 22 

IPE-240 
Planta 
primera Biga 90 3 8020 39.1 206 22 

IPE-160 Planta 
primera Biga 90 3 5410 20.1 270 23 

IPE-270 Planta 
primera Biga 90 3 9060 45.9 198 22 

IPE-360 Planta 
primera 

Biga 90 3 11830 72.7 163 20 

HEB-360 Planta 
primera Biga 90 3 15500 181 86 16 

HEB-240 Planta baixa Biga 90 3 11400 106 108 17 

HEB-140 Planta baixa Biga 90 3 6650 43 155 20 

 
Per de garantir una bona aplicació d’aquesta protecció es recomana dur a terme el següent procediment: 
 

- Neteja prèvia de la superfície fins aconseguir un grau de preparació de la superfície tipus St3 
- Aplicació d’una primera mà d’imprimació anticorrosiva, amb un gruix d’entre 35-40 µm 
- Aplicació,mitjançant projecció mecànica, de la capa protectora de morter, amb el gruix mínim indicat 

a la taula, 
- Aplicació de la capa d’acabat protectora en cas de considerar-se necessari. 

 
En qualsevol cas, abans de procedir amb l’execució de la protecció al foc, serà necessari que l’empresa 
aplicadora entregui la corresponent justificació, tot adjuntant al final del procés el certificat final. 
 
 
En el cas que ens tracta, s’ha optat per escollir les pintures intumescents de la casa “International Paint Ltd.” i 
més en concret el model “Interchard 404“. D’aquesta manera, els gruixos obtinguts serien: 
 

Protecció amb pintures intumescents (Interchard 404) 

Perfil Ubicació Element 
R 

exigida 
Cares 

exposades 
Perímetre 

(cm2) 
Àrea 
(cm2) 

Massivitat 
(m-1) 

Gruix 
(µm) 

UPN-240 Coberta Jàssera 30 3 5350 126 127 328 

 
Per de garantir una bona aplicació d’aquestes pintures es recomana dur a terme el següent procediment: 
 

- Neteja prèvia de la superfície fins aconseguir un grau de preparació de la superfície tipus St3 
- Aplicació d’una primera mà d’imprimació anticorrosiva, 
- Aplicació de la capa protectora intumescent amb el gruix mínim de la taula, 

 
 

4.3. Formigó 
 
A continuació es detallen les taules que permeten determinar la resistència dels elements de formigó enfront 
l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, tot segons l’especificat a l’Annex C del 
CTE DB-SI. 
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Els elements estructurals han d’estar dissenyats de forma que, davant el descrostrament (spalling) del 
formigó, el col·lapse per ancoratge o per pèrdua de gir tingui menor probabilitat d’aparició que el col·lapse per 
flexió, per esforç tallant o per càrregues axials. 

 
Sostres bidireccionals. 
 
Si el sostre bidireccional alleugerit només ha de complir amb la condició de resistència al foc (R), serà 
suficient satisfer els requisits de distància mínima equivalent (am) i l’amplada de nervi mínima (bmin) exposats a 
la taula. Si el sostre disposa d’alleugeridors no recuperables de revoltó ceràmic o de formigó i revestiment 
inferior, i per a resistències al foc R120 o menors, serà suficient complir amb els requeriments de distància 
mínima equivalent (am) exigits per a lloses massisses. 
Si el gruix de la llosa superior (hmin) és més gran o igual a l’indicat a la taula, la llosa garantirà, a més a més, el 
compliment dels requisits E i I. En aquest cas, es podrà considerar, a efectes de gruix, el paviment o 
qualsevol element aïllant que mantingui la seva propietat aïllant durant el període de resistència al foc. 
 
 TaulaC.5 (Segons CTE-SI)Sostres bidireccionals 
 

Resistència al 
foc 

Amplada del nervi mínbmin/Distància mín equivalent al eix amin (mm) Espessor 
mínim hmin 

(mm) Opció 1 Opció 2 Opció 3 
REI 30 80/20 120/15 200/10 60 
REI 60 100/30 150/25 200/20 80 
REI 90 120/40 200/30 250/25 100 
REI 120 160/50 250/40 300/35 120 
REI 180 200/70 300/60 400/55 150 
REI 240 250/90 350/75 500/70 175 

(1) Els recobriments per exigències de durabilitat poden requerir-se valors superiors. 
 
 
Capes protectores. 
 
La resistència al foc requerida es pot aconseguir mitjançant l’aplicació de capes protectores, la contribució de 
les quals a la resistència al foc de l’element estructural es determinarà d’acord amb la norma UNE ENV 1338-
3:2004. 
 
Per a resistències al foc R 120 com a màxim, els revestiments de guix poden considerar-se com a espessors 
addicionals de formigó equivalents a 1.8 cops el seu espessor real. Quan estiguin aplicats en sostres, per a 
resistències al foc R 90 com a màxim, es recomana que la seva posta en obra es realitzi per projecció, mentre 
que per valors R 120 o majors resulta necessari, havent-se a més de disposar d’un armat intern no 
combustible.  
 
Aquestes especificacions no són vàlides per a revestiments amb plaques de guix. 
 
 
Justificació del projecte: 
 
Tot aplicant els criteris de la taula 3.1 abans exposada, els condicionants del projecte són els que es 
defineixen a continuació: 

- Resistència al foc exigida als elements sobrerasant:   R90 
 
(Aquests valors s’han marcat en vermell a les taules). 
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Així doncs, per tal de donar compliment als requeriments establerts als CTE, els diferents elements 
estructurals de projecte presenten les característiques constructives que es detallen al quadre adjunt. Abans 
però, es defineixen els següents conceptes: 
 
am = distància mínima equivalent a l’eix, 
R  = recobriment nominal de projecte (cara de l’armadura més propera a la cara exterior de l’element) 
Øbarra= diàmetre més petit de l’element analitzat 
 
Nota: 
en el cas dels sostres bidireccionals executats amb revoltons de formigó no recuperables s’ha considerat un 
gruix de 20mm per cada costat del nervi. Aquests 40mm es sumen a l’amplada de formigó “in situ” del nervi, 
obtenint d’aquesta manera l’ample total. 
Tanmateix, també s’ha considerat el gruix d’aquests elements per a determinar el gruix de la capa de 
compressió (hmin), per aquells casos on sigui necessari complir amb els requisits de E i I. 
 
 
 

ELEMENT ESTRUCTURAL 

R 
exigida 

Característiques de projecte (mm) 
Exigències DB-SI 

(mm) 

Dimensió R Øbarra am h Dimensió am hmin 

Sostre unidireccional existent R 90 110 12 4 14 40 120 40 100 

 
Segons es pot apreciar, els valors de projecte estan per sota dels valors normatius i per tant el sostre existent 
s’haurà de protegir per garantir un R90.  
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5. FORMIGÓ ARMAT 
 

5.1. Característiques generals del formigó 
 

S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves 
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten, 
són les següents. 
 
 
 Resistència a compressió. 
 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE-08, el 
seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 25N/mm2. 
 
S’ha de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28è dia de la 
seva posada en obra, de manera que al 7èdia ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es 
sol·licita. 
 
 
Docilitat.  
 
La docilitat dels formigons queda establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, que 
la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte a la 
EHE-08, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en 
aquells casos en els que s’utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els 
mencionats Plecs de Condicions. 
 
 
Mesura màxim de l’àrid. 
 
Lamesura màxima de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els 
requeriments de la EHE-08, no acceptant-se valors del mateix, superiors als 20 mm. 
 
 
Contingut de ciment. 
 
El contingut de ciment es detalla a l’apartat 3.7 del Plec de Condicions. Per a la posta en obra del formigó 
armat (adjunt a la present memòria punt 5.3) el valors adeqüen a l’article 14è de la EHE-08. 
 
 
Aspecte extern.  
 
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detallen explícitament en el Plec 
de Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a la present.  
 
A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts, 
tant de fluorescències com taques d’òxid o greix. 
 
 
Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul. 
 
Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per la seva comprovació ulterior s’ha 
adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la instrucció EHE-08. 
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figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 

 
D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, 
d’equació: 
 
    s= fcde(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%. 
 
 on 
 
 s és la tensió. (σ) 
 fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del  
  coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i 
 e és la deformació unitària (ε), expressada en tant per mil,així com el tram rectilini de la seva fase 

plàstica,d’equació: 
 
    s= fcd, per 0.2% <e<0.35%. 
 
Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.  
 
Per a la determinació dels estats de corriments de  l’estructura, s’han considerat els mòduls d’elasticitat 
longitudinal que es detallen: 
 

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 
 

    Ej = 21000 f
j
 

   On 
  
   Ej és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 
   fj és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies. 
 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 
 

    Ej = 19000 f
j
 

   On 
 
   Ej y fj pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les  
   tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj. 
 

c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables: 
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    E = 7600 f
ck

 

   On 
 
   fck és la resistència característica del formigó. 
 
 
Característiques mecàniques. Retracció. 
 
La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de 
determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix. 
 
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions 
unitàries de 2.5 10-4. 
 
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació 
en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
 
 
Característiques Mecàniques. Fluència.  
 
La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre 
els valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a la EHE-08. 
 
No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més 
complexes, d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa Norma. 
 
 
Coeficient de Poisson.  
 
S’observa un valor de 0,2 
 
 
Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
 
Es té en compte un valor igual a 10-5 

 

 

5.2. Característiques generals de l’acer corrugat 
 
S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es 
requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els 
plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació: 
 
 
Límit elàstic de l’acer. 
 
El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm2, la seva 
definició y concreció s’adequa als criteris que fixa la Instrucció EHE-08. 
 
 
Diagrama s-e de càlcul.  
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Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa 
natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram 
inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió compresos entre 
      

-fyd< s <fyd 
 
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el 
coeficient de minoració de resistència. 
 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la 
dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació: 
 

 
 On 
 
 e és la deformació unitària, 
 s és la tensió, 
 E és el mòdul d’elasticitat i 
 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total    
  assoleix una component remanent de valor 0.2%. 
 
 
 
 

 
Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer. 

 
 
Característiques del material i assaigs.  
 
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten 
determinats en els Plecs de Condicions. 
 
 

5.3. Posta en obra del formigó 
 

5.3.1. Fabricació i transport del formigó 
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El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat a la EHE-08: 
 
“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus d’entremesclat, contaminació, 
deteriorament o qualsevol altra alteració significativa en les seves característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els articles 
de la EHE pertinents per a aquests casos. 
 
La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, dels additius, es realitzarà en pes. La dosificació de cada material haurà d’ajustar-
se a allò que s’ha especificat per aconseguir una adequada uniformitat entre pastades. 
 
Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i homogènia, havent de resultar l’àrid ben 
recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó es comprovarà d’acord al procediment establert en l’EHE-08. 
 
La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats vigents de control de matèries primeres 
utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la Classificació de central.” 
 
Per al transport de formigó es tindrà en compte la EHE-08:  
 
“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les 
condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen recent pastades. 
 
El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i 
mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid sostre del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a no 
ser que s’adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de sostre. 
 
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà 
d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà 
dels dos terços del volum total del tambor. 

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la qual cosa es netejaran curosament 
abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts en 
les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò que s’ha 
estipulat. 
 
El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb agitadors o sense, sempre que 
aquests equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i la 
descàrrega.” 
 
 
5.3.2. Mètodes de compactació 

  
Compleixen allò establert en la EHE-08: 
 
“La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la consistència de les mescles i de tal 
manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de 
compactació haurà de prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortiraire. 
 
Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres. 
 
La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la vibració que es transmeti a través de 
l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència. 
 
El revibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.” 

 

5.3.3. Junts de Formigó 

En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En 
qualsevol cas, quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits de la EHE-08:  
 
“Els junts de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en direcció el més normal possible a la 
de les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb el fi, de les zones en que l’armadura 
estigui sotmesa a fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible entre l’antic i el nou 
formigó. 
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Quan hi hagi necessitat de disposar de junts de formigonat no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la 
Direcció Facultativa, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin 
sigut prèviament examinades i aprovades pel director facultatiu. 
Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a proporcionar a la superfície la direcció 
apropiada. 
 
Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà el junt de tota 
brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en 
l’adherència entre la pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de junts. Amb 
l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per a juntes de formigó. 
 
Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els efectes de les gelades. En aquest cas 
hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a l’execució de juntes (per exemple, 
impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia, que tals 
tècniques són capaces de proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes tradicionals.” 
 
 
5.3.4. Precaucions segons el temps. 

 
No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de fraguat, sense l’aprovació de la 
Direcció Facultativa,i per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se seguirà allò 
establert en la EHE-08: 
 
En fred: 
 
“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. 
 
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual sigui inferior a zero graus 
centígrads. 
 
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui baixar la 
temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads. 
 
En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir 
que, durant el sostre i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves 
permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, hauran de 
realitzar-se els assaigs d’informació (vegi article 86é de la EHE-08) necessaris per a estimar la resistència realment aconseguida, 
adoptant-se, si és el cas, les mesures oportunes. 
 
La utilització d’additius acceleradors de fraguat o acceleradors d’enduriment o qualsevol anticongelant, específics per al formigó, 
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció Facultativa. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar a 
les armadures, en especial els que contenen ió clor. 
 

En calor: 
 
Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar l’evaporació de l’aigua de pastat, en 
particular durant el transport del formigó i per reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures s’hauran d’accentuar per formigó 
de resistències altes. 
 
Per això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho hauran d’estar protegits de la solellada. 
 
Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es dessequi. 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, llevat que, amb l’autorització 
prèvia expressa de la Direcció Facultativa, s’adoptin mesures especials.” 
 
 
5.3.5. Curat del formigó 
 
D’acord a la EHE-08: 
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“Durant el sostre i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix per mitjà 
d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau 
d’humitat de l’ambient, etc. 
 
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà de rec directe que no produeixi 
desrentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en l’article 27é d’aquesta Instrucció. 
 
El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de recobriments plàstics o altres 
tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que 
s’estimen necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no 
continguin substàncies nocives per al formigó. 
 
Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona 
pràctica pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa.” 
 
 
5.3.6. Cintres, encofrats i motlles 
 
Tal com s’estableix a la EHE-08,  
 
“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus diferents elements, posseiran una resistència i rigidesa suficients per a 
garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions 
de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, sota les 
pressions del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Dites condicions hauran de mantenir-se fins que el 
formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà sotmès 
durant el desencofrat, desemmotllat o descintrat. 
 
Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes. 
 
El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les condicions en què han de ser 
utilitzats. 
 
Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
 
Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, s’impedeixin pèrdues apreciables de 
beurada o morter i s’aconsegueixin  superfícies tancades del formigó. 

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el formigó. D’altra banda, les peces de 
fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions 
anormals. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i presentaran les condicions 
necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a facilitar 
aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats 
corresponents. 

 

Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó. 

 
L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament autoritzat, en cada cas, pel director 
d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les 
superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats.” 
 

 
5.3.7. Descinbrat, desencofrat i desemmotllat. 
 
No s’acceptarà el desencofrat del sostre fins que no hagin passat un mínim de 14 dies des de la data de 
formigonat si les resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las provetes 
assajades en set dies. El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos plantes 
apuntalades i aquest sostre no es podrà començar a desencofrar fins passat un mínim de set dies de la data 
de formigonat del sostre superior. 
 
Per poder formigonar un sostre sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la data de 
formigonat, independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament haurà de realitzar-lo 
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l’empresa adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació amb anterioritat a 
l’execució.  
 
Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert enla EHE-08: 
 
“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), els estintolaments i cintres, es retiraran sense 
produir sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, l’utilització de falques, 
caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència necessària per a suportar, amb suficient 
seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o descintrat. 
  
Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els prejudicis que poguessin derivar-se 
d’una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació (vegi article 89é) per a estimar la resistència real del 
formigó i poder fixar convenientment el moment de desencofrat o descintrat. 
 
Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat d’adoptar mesures de protecció una 
vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats. 
 
Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi impedir el lliure joc de les juntes de 
retracció, seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi ha. 
 
Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb vernissos antiadherents que 
compleixin les condicions prescrites en l’article 65é.” 
 
 

5.4. Durabilitat i manteniment de l’estructura 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de 
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja que el 
major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de 
les seves armadures. 
 
D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 

a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver estat 
construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l’objecte de 
detectar possibles fissures. 
 

  Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient  injectar-les o  
  protegir-les amb algun tipus de resina epòxid per a evitar l’oxidació de les armadures. 
 

b) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà 
preceptiva una imprimació amb resina epòxid de tots els paraments després d’haver-se completat 
el fraguat i realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat construït. 
 

  Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-
  les amb algun tipus de resina epòxid. 
 

c) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una 
imprimació amb resina epòxid de tots els seus paraments després d’haver-se completat el 
fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït. 

 
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 5 
anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser 
major. 
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6. ACER LAMINAT 
 

6.1. Característiques generals de l’acer laminat 
 
S’utilitza per a la confecció d’elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves 
característiques més rellevants són les que es detallen: 
 
 
Resistència de càlcul de l’acer.  
 
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d’estructura metàl·lica són els que estableix la Norma 
CTE-DB-SE-A Codi tècnic de la Edificació, això és: 
 
Taula 4.1 (CTE-SE-A) Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025 
 

DESIGNACIÓ Espessor nominal t (mm) 
Temperatura 
de l’assaig 
Charpy ºC  

Tensió de límit elàstic  
fy (N/mm2) 

Tensió de 
ruptura 

fu (N/mm2) 
  t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3 ≤ t ≤100 

S235JR 
235 225 215 360 

20 
S235JO 0 
S235J2 -20 
S275JR 

275 265 255 410 
20 

S275JO 0 
S275J2 -20 
S355JR 

335 345 335 470 

20 
S355JO 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20(1) 
S450JO 450 430 410 550 0 

(1) Se li exigeix una energia mínima de 40J 
 
La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del 
límit elàstic abans esmentats. 
 
 
Tipus d’acer.  
 
L’acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s’adjunta és S-275-JR. 
 
 
Constants elàstiques del acer.  
 
Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d’acer laminat 
són les següents: 
 

- Mòdul d’elasticitat: E   210.000 N/mm2 
- Mòdul de rigidesa: G   81.000 N/mm2 
- Coeficient de Poisson. ʋ   0’3 
- Coeficient de dilatació tèrmica:  α  1’2·10-5 (ºC)-1 
- Densitat: ρ     7.850 kg/m3 
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6.2. Durabilitat, manteniment i inspecció de l’estructura 

 
6.2.1. Durabilitat 
 
Pel que fa a la durabilitat, 
 

a) Ha de prevenir-se de la corrosió mitjançant una estratègia global que consideri de forma 
jeràrquica l’edifici en el seu conjunt, l’estructura, els elements i, específicament, els detalls, per així 
evitar: 
 

• L’existència de sistemes d’evacuació d’aigües no accessibles per a la seva conservació que 
pugui afectar a elements estructurals. 
 

• La formació de racons, en nusos i en unions a elements no estructurals, que afavoreixin el 
dipòsit de residus i brutícia. 

 
• El contacte directe amb altres metalls 

 
• El contacte directe amb guixos 

 
b) S’indicaran les proteccions adequades als materials per evitar la seva corrosió, d’acord amb les 

condicions ambientals internes i externes de la construcció. Amb tal finalitat es podrà utilitzar la 
norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tan per a la definició dels ambients, com per a la definició de les 
especificacions a complir per pintures i vernissos de protecció, així com pels corresponents 
sistemes d’aplicació.  
 

c) Els materials protectors s’han d’emmagatzemar i utilitzar d’acord amb les instruccions del 
fabricant i la seva aplicació es realitzarà dintre del període de vida útil del producte i en el temps 
indicat per a la seva aplicació, de manera que la protecció quedi totalment finalitzada en el termini 
esmentat. 

 
d) Als afectes de preparació de les superfícies a protegir i de l’ús deles eines adequat, es podrà 

utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1:1997. 
 

e) La superfície que no es pugui netejar per vessat, es sotmetrà a un raspallat metàl·lic que elimini la 
pellofa de laminació i després s’ha de netejar per treure la pols, l’oli i el greix.  

 
f) Tots els abrasius utilitzats en la neteja i preparació de les superfícies a protegir, han de ser 

compatibles amb els productes de protecció a utilitzar. 
 

g) Els mètodes de recobriment: metal·lització, galvanització i pintura han d’especificar-se i executar-
se d’acord amb la normativa específica al respecte i les instruccions del fabricant. Es podrà 
utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 

 
h) Es definiran i vigilaran especialment les superfícies que han de resistir i transmetre esforços per 

fregament, superfícies de soldadures i per a el soldeig, superfícies inaccessibles i exposades 
exteriorment, superfícies en contacte amb el formigó, el final de les superfícies amb acer 
resistents a la corrosió atmosfèrica, el segellat d’espais en contacte amb l’ambient agressiu i el 
tractament dels elements de fixació. Per tot això es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 
1997. 

 
i) En aquelles estructures en que, com a conseqüència de les consideracions ambientals indicades, 

sigui necessari revisar la protecció d’aquestes, s’ha de preveure la inspecció i manteniment de les 
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proteccions, assegurant, de manera permanent, els accessos i la resta de condicions físiques 
necessàries. 

 
6.2.2. Manteniment 
 
Les estructures d’acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de 
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular. 
 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 
 
Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie. Així doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades 
una imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà objecte d’un control periòdic, amb 
la finalitat de detectar possibles indicis d’oxidació.   
 
A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment: 
 

a) L’estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de realitzar-se 
una revisió de l’estructura cada 4 anys, detectant punts d’inici d’oxidació, en els que s’haurà 
d’aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de 
pintura antioxidant. 
 

  Cada 10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un 
  posterior pintat total de l’estructura. 
 

b) L’estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de 
realitzar-se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que 
caldrà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local 
de pintura antioxidant. 
 

  Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un 
  posterior pintat total de l’estructura. 
 

c) L’estructura metàl·lica és exterior en un ambient d’agressivitat elevada: haurà de realitzar-se una 
revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que deurà aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant. 
 
Cada 3 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent per un posterior 
pintat total de l’estructura. 

 
 
6.2.3. Inspecció 

Les estructures convencionals d’edificació situades en ambients normals i realitzades d’acord amb les 
prescripcions d’aquesta memòria i a les del DB SI (Seguretat en cas d’incendi) no requereixen un nivell 
d’inspecció superior al que es deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. És recomanable 
que aquestes inspeccions es realitzin almenys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà 
desenvolupar-se en un termini superior.  

En aquest tipus d’inspeccions es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys 
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements 
inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També 
s’identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions 
inadequades d’ús, etc.)  



 

 

 

 

 

 pàgina 40 de 95 
 Memòria Tècnica de l’Estructura 

És convenient que en la inspecció de l’edifici es realitzi una específica de l’estructura, destinada a la 
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten seccions o unions (corrosió localitzada, 
lliscament no previst d’unions cargolades, etc.) danys que no poden identificar-se a través dels seus 
efectes en altres elements no estructurals. És recomanable que aquest tipus d’inspeccions es realitzin 
almenys cada 20 anys.  

Les estructures convencionals d’edificació industrial (naus, cobertes, etc.) resulten normalment 
accessibles per a la inspecció. Si l’estructura es troba en un ambient interior i no agressiu, no requereix 
inspeccions amb periodicitat superior a la citada en l’apartat anterior.  

No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a accions que 
indueixin fatiga. En aquest cas, es redactarà un pla d’inspecció independent del general inclòs en el cas 
d’adoptar el plantejament de vida segura en la comprovació a fatiga.  

Si en la comprovació a fatiga s’ha adoptat el criteri de tolerància al dany, el pla d’inspecció s’adequarà en 
cada moment a les dades de càrrega disponibles, sense que en cap cas això justifiqui cap reducció del 
nivell d’inspecció previst.   

Tampoc es contempla en aquest apartat la inspecció específica d’aquells materials les propietats dels 
quals es modifiquen en el temps. És el cas dels acers amb resistència millorada a la corrosió, en els que 
es justifica la inspecció periòdica de la capa protectora d’òxid, especialment mentre aquesta es forma.  

 

6.3. Toleràncies 
 

6.3.1. Toleràncies en la execució 
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6.3.2. Toleràncies de Fabricació 

En aquestcapítoles defineixen tipus de desviacionsgeomètriques corresponents a estructures de 
edificació, i els valores màximsadmissibles per tals desviacions, havent-se de identificar en el plec de 
condicions els requisits de tolerància admesos en el cas de ser diferents als aquí establerts.  

En general, al incorporar un element a un component prefabricat, se li aplicarà les desviacions 
corresponents al producte complet.  

Perfils en doble T soldats  
     Alçada del perfil:  
     - per h≤900 mm        ∆=±3 mm 

     - per 900 mm<h≤900 mm  ∆=±5 mm 
     - per h>1800 mm  ∆=+8 mm-5 mm  
     Amplada b1 o b2:  
     - per b1<300 mm  ∆=±3 mm 
     - per b1≤300 mm   ∆=±5 mm   
     Posició de l’ànima:        ∆=±5 mm 
 

 
 
 
 
 
      Falta de perpendicularitat: Δ = el major de b/100 i5 mm 
 
 
 
 
 
       

 Falta de planeïtat:       Δ = el major de b/100 i 3 mm  
 Nota: si la biga (d’ànima plena) s’utilitza com una biga carril, l’ala o 

cap superior ha de tenir una desviació menor  +- 1mm d’amplada 
igual a l’amplada del carril +20mm 

 
 
 
6.4. Posada en obra de l’acer laminat 
 

6.4.1. Material 
 

L’àmbit d’aplicació serà:  
 

a) Acers en xapes i perfils de qualitat S 235 a S 450, ambdós inclosos. Si el material pateix  
durant la fabricació algun procés capaç de modificar la seva estructura metal·logràfica 
(deformació amb flama, tractament tèrmic específic, etc.) el plec de condicions haurà de definir 
els requisits addicionals pertinents;  
 

b) Característiques mecàniques dels cargols, femelles i anelles corresponents als tipus 4.6 a 
10.9; 
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c) El material d’aportació per a la soldadura apropiat per als materials a soldar i amb les 

condicions que estableixi el procediment de soldeig. El valor màxim de carboni equivalent ha 
de calcular-se a partir de l’anàlisi de o per mitjà de la declaració del fabricant si aquest té un 
sistema de control de la producció certificat; 
 

d) En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió del 
material d’aportació és equivalent a la del material base. Quan es soldin aquests tipus d’acers, 
el valor del carboni equivalent no ha d’excedir 0.54%; 

 
e) El material de farciment o de la xapa dorsal és un acer amb valor màxim de carboni equivalent 

no superior al  0.43% o ser del mateix material que el més soluble dels materials de base a 
unir. 

 
No han de canviar-se, sense autorització del director d’obra, les qualitats del material especificades en el 
projecte, encara que tal canvi impliquiun augment de característiques mecàniques.  
 
6.4.1.1. Identificació de materials 

Les característiques dels materials subministrats han d’estar documentades de manera que puguin 
comparar-se amb els requisits establerts en el plec de condicions. A més, els materials han de poder-se 
identificar en totes les etapes de fabricació, de forma única i per un sistema apropiat. 

La identificació pot basar-se en registres documentats per a lots de producte assignats a un procés comú 
de producció, però cada component ha de tenir una marca duradora, distingible, que no li produeixi dany i 
resulti visibles darrere del muntatge. 

En general i llevat que ho prohibeixi el plec de condicions, estan permesos els números estampats i les 
marques punxonades per al marcat, però no les entalladures cisellades. En tot cas el plec de condicions 
ha d’indicar totes les zones en què no es permeti l’ús d’estampadores, encunys o punxons per a realitzar 
les marques. 

6.4.1.2. Característiques especials 
 

a) Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparacions de defectes de superfície; 
 

b) Tots els assaigs per a identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en 
zones a soldar dels materials; 

 
c) Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció 

perpendicular a la superfície. 
 

Aquestes indicacions han d’aparèixer indicades en el plec de condicions. 

 

6.4.1.3. Manipulació i emmagatzematge  

El material ha d’emmagatzemar-se seguint les instruccions del seu fabricant i no fer-se servir si ha superat 
la vida útil en magatzem especificada. Si per la forma o el temps d’emmagatzematge pogués haver patit 
un deteriorament important, abans de la seva utilització ha de comprovar-se que continuen complint amb 
els requisits establerts. 
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Els components estructurals han de manipular-se i emmagatzemar-se de forma segura, evitant que es 
produeixin deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin els mínims. Cada 
component ha de protegir-se de possibles danys en els punts d’on se subjecta per a la seva manipulació. 
Els components estructurals s’emmagatzemaran apilats sobre el terreny però sense contacte amb ell, 
evitant qualsevol acumulació d’aigua.  

 
6.4.2. Operacions de fabricació en el taller 

 
6.4.2.1. Tall 

S’ha de realitzar per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, només si aquest no és 
practicable, oxitall manual.  

S’acceptaran talls obtinguts directament per oxitall sempre que no tinguin irregularitats significatives i 
s’hagin eliminat les restes d’escòria.  

El plec de condicions especificarà les zones que no són admissible material endurit després de processos 
de tall.  

6.4.2.2. Conformat  

L’acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos de 
conformat en calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per sota dels valors 
especificats.  

Per al conformat en calent es seguiran les recomanacions del productor siderúrgic. El conformat es 
realitzarà amb el material en estat vermell cirera, manejant-se de forma adequada la temperatura, el 
temps i la velocitat de refredament. No es permetrà el doblegat o conformat en l’intèrval de calor blava 
(250ºC a 380ºC), ni per a acers termomecànics o temperats i tremps, llevat que es realitzin assaigs que 
demostrin que, després del procés, continuen complint els requisits especificats en el plec de condicions.  

Es pot emprar la conformació per mitjà de l’aplicació controlada de calor seguint els criteris del paràgraf 
anterior.  

 Es permet el conformat en fred, però no la utilització de martellades.  

Els radis d’acord mínims per al conformat en fred són: 

     

  
espesor de la xapa 

(mm)   
radi (interior) 

del’acord   
 t  ≤4  t  
 4 < t  ≤8  1,5 t  
 8 <  t ≤ 12  2 t  
  12<   t ≤ 24   3 t   

Taula extreta de l’apartat 10.2.2 de la CTE –SE-A 
 
6.4.2.3. Perforació 

Els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat equivalent.  
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El punxonaments’admet per a materials de fins a 25 mm de gruix, sempre que el gruix nominal del 
material no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). Es 
poden realitzar forats per mitjà de punxonamentsense escairatexcepte a les zones en què el plec de 
condicions especifiqui que hagin d’estar lliures de material endurit. Una possibilitat és punxonar fins a una 
grandària 2 mm inferior al diàmetre definitiu i trepar fins al diàmetre nominal.  

Els forats allargats es realitzaran per mitjà d’una sola operació de punxonament o per mitjà de trepatge o 
punxonament de dos forats i posterior oxitall.  

Les rebaves s’han d’eliminar abans de l’acoblament, no sent necessari separar les diferents parts quan els 
forats estan trepanats en una sola operació a través de les dites parts unides fermament entre si.  

L’aixamfranament es realitzarà després del trepant o punxonament del forat normal.  

6.4.2.4. Angles entrants i entalles  

Aquests punts han de tenir un acabat arrodonit, amb un radi mínim de 5 mm.  

Quan aquest acabat es realitzi per mitjà de punxonamenten xapes de més de 16 mm de gruix, els 
materials deformats s’han d’eliminar per mitjà d’esmolat. 

6.4.2.5. Superficie de suport de contacte 

Els requisits de planeïtati grau d’acabat en suports per contacte han d’especificar-se en el plec de 
condicions.  

Les superfícies han d’estar acabades formant angles rectes, complint les toleràncies geomètriques 
especificades en aquesta memòria. En el cas que es comprovi la planeïtat abans de l’armat d’una 
superfície simple contrastant-la amb un cantell recte, l’espai entre superfície i cantell no superarà els 0,5 
mm.  

S’ha de tenir en compte durant la fabricació els requisits per a l’ajust després de l’alineació i el 
cargolament que mostra la figura 10.1.  

Si la separació supera els límits indicats podran utilitzar-se falques i folres per a reduir-la i que compleixi 
amb els límits especificats. Les falques poden ser platines d’acer inoxidable, no havent d’utilitzar més de 
tres en qualsevol punt i podent-se fixar en la seva posició per mitjà de soldadures en angle o a límit amb 
penetració parcial  

Si hi ha enrigidors a fi de transmetre esforços en suports de contacte total, la separació entre superfícies 
de suport no serà superior a 1 mm i menor que 0,5 mm sobre, almenys, les dos terceres parts de l’àrea 
nominal de contacte.  
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6.4.2.6. Entroncaments  

No es permetran més entroncaments que els establerts en el projecte o autoritzats pel director d’obra. Els 
dits entroncaments es realitzaran conforme al procediment establert.  

 
6.4.3. Soldeig 

 
6.4.3.1. Pla de soldeig 

S’ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldeig que, com a mínim, inclourà tots els detalls 
de la unió, les dimensions i el tipus de soldadura, la seqüència de soldeig, les especificacions sobre el 
procés i les mesures necessàries per a evitar desgarrament laminar.  

6.4.3.2. Qualificació  
 
6.4.3.2.1. Qualificació del procés de soldeig 

Si en el plec de condicions es requereix la realització d’assaigs del procediment de soldeig, s’ha de 
realitzar abans del començament de la producció. Si no s’utilitza un procés de soldeig qualificat per assaig 
durant més de tres anys, s’ha d’inspeccionar una proveta d’una prova de producció perquè sigui acceptat.  

S’han de realitzar assaigs per a processos totalment automàtics, soldeig de xapes amb imprimació en 
taller o amb penetració profunda. En l’últim cas assenyalat, així com si s’empra el soldeig amb doble 
passada per ambdós costats sense presa d’arrel, ha d’assajar-se una proveta cada sis mesos. 

6.4.3.2.2. Qualificació de soldadors   

Els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-
EN 287-1:1992, i si realitzen tasques de coordinació del soldeig, tenir experiència prèvia en el tipus 
d’operació que supervisa.  

Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.  
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6.4.3.3. Preparació per al soldeig 

Les superfícies i vores han de ser els apropiats per al procés de soldeig que s’utilitzi i estar exempts de 
fissures, entalladures, materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures i humitat.  

Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos per mitjà de dispositius adequats o 
soldadures de puntegis, però no per mitjà de soldadures addicionals, i han de ser accessibles per al 
soldador. Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de toleràncies, establint-se els marges 
adequats per a la distorsió o contracció.  

Els dispositius provisionals per al muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. Les 
soldadures que s’utilitzen han d’executar-se seguint les especificacions generals i, si es tallen al final del 
procés, la superfície del metall base ha d’allisar-se per esmolament. S’eliminaran totes les soldadures de 
punteig no incorporades a les soldadures finals.  

S’ha de considerar la utilització de preescalfamentquan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de 
refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per la calor.Quan s’utilitzi, 
s’estendrà 75 mm en cada component del metall base.  

6.4.3.4. Tipus se soldadura  

A continuació s’indiquen requisits per a l’execució dels tipus de soldadura més habituals, havent de figurar 
en el plec de condicions els corresponents a qualsevol altre tipus de soldadura i sempre tenir nivell de 
qualitat anàleg al d’aquesta memòria. 

6.4.3.4.1. Soldadures per punts  

Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades la grossària de la part més 
grossa de la unió i que 50 mm.  

El procés de soldeig ha d’incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, quan aquest sigui 
mecànic o totalment automatitzat. Aquestes soldadures han d’estar exemptes de defectes de deposició i, 
si estan fissurades, han de rectificar-se i netejar-se a fons abans del soldeig final.  

6.4.3.4.2. Soldadura en angle 

Ha d’existir un contacte el més estret possible entre les parts a què es van a unir per mitjà d’una soldadura 
en angle.  

La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per a la grossària de gola i/o la 
longitud del costat del cordó.  

6.4.3.4.3. Soldadura a topall 

Ha de garantir-se que les soldadures són sanes, amb el gruix total de gola i amb final adequat en els 
extrems. S’ha d’especificar en el plec de condicions si s’han d’utilitzar xapes de vessament per a garantir 
les dimensions del cordó.  

Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un sol costat utilitzant o no xapa 
dorsal. La utilització d’aquesta última ha d’estar autoritzada en el plec de condicions i ha de ser 
estretament fixada al metall base.  
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La presa d’arrel en el dors del cordó tindrà forma de "v" simple, podrà realitzar-se per arc-aire, o per 
mitjans mecànics, fins una profunditat que permetria garantir la penetració completa en el metall de la 
soldadura prèviament dipositada.   

6.4.3.4.4. Soldadura de tap i trau  

Les dimensions dels forats per a aquestes soldadures han d’especificar-se en el plec de condicions  i ser 
suficients perquè es tingui un accés adequat al soldeig. Si es requereix que s’omplin amb metall de 
soldadura, es comprovarà prèviament que és satisfactòria la soldadura en angle. 

 
6.4.4. Unions cargolades 

 
6.4.4.1. Utilització de cargols 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser 12 mm, llevat que s’especifiqui una altra cosa en el 
projecte.  

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall excepte en el cas que s’utilitzi el cargol com calibrat.  

L’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després d’estrènyer-la-hi entre la superfície de 
suport de la femella i la part no enroscada de l’espiga, a més del sortint de rosca, ha d’haver-hi:  

a) Quatre filets de rosca complerts per a cargolspretesats;  
 

b) Un filet de rosca complet per a cargols sense pretesar.  

No han de soldar-se els cargols, llevat que ho indiqui el plec de condicions. Quan els cargols es disposen 
en posició vertical, la femella se situarà per sota del cap del cargol.  

6.4.4.2. Utilització de femelles 

Ha de comprovar-se abans de la col·locació, que les femelles poden desplaçar-se lliurement sobre el 
cargol corresponent.  

Per a assegurar les femelles no seran necessàries mesures addicionals a l’estranyament normal, ni s’han 
de soldar, llevat que així ho indiqui el plec de condicions. 

6.4.4.3. Utilització de volanderes 

En forats rodons normals i amb cargols sense pretesar, normalment no cal utilitzar volanderes, encara que 
la seva utilització pugui reduir danys en els recobriments. El diàmetre de les volanderes que s’han d’usar 
amb forats sobredimensionats o de dimensions especials, així com els requisits per a la utilització de 
volanderes en falca o volanderes que indiquin la pressió, ha d’indicar-se en el plec de condicions.  

Si s’utilitzen volanderes per sota el cap dels cargols, aquesteshan de ser aixamfranades i situar-se amb el 
xamfrà cap al cap del cargol.  

Per a cargolspretesats, s’utilitzaran volanderes planes endurides de la forma següent:  

a) per a cargols 10,9 sota del cap del cargol i de la femella;  
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b) per a cargols 8,8 sota de l’element que es gira (el cap del cargol o la femella).  
 

6.4.4.4. Estrènyer els cargols sense pretesar 

Cada conjunt de cargol, femella i volandera (s) ha d’aconseguir la condició de "estrènyer a límit" sense 
sobrepretesar els cargols. Aquesta condició és la que aconseguiria un home amb una clau normal, sense 
braç de prolongació.  

Per als grups grans de cargolsl’estrenyiment ha de realitzar-se des dels cargols centrals cap a l’exterior i 
fins i tot realitzar algun cicle d’estrenyiment addicional.  

6.4.4.5. Estrènyer els cargols pretesats 

Els cargols d’un grup, abans d’iniciar el pretesat, han d’estar collats com si fossincargols sense pretesar.  

A fi d’aconseguir un pretesat uniforme, l’estrenyiment es realitzarà progressivament des dels cargols 
centrals d’un grup fins als laterals i posteriorment realitzar cicles addicionals d’estrenyiment. Poden 
utilitzar-se lubricants entre les femelles i cargols o entre les volanderes i el component que gira, sempre 
que no s’arribi a la superfície de contacte, estigui contemplat com a possibilitat pel procediment i ho admeti 
el plec de condicions.  

Si un conjunt cargol, femella i volandera (s) s’ha estret fins al pretesat mínim i després afluixat, ha de ser 
retirat i descartar la seva utilització, llevat que ho admeti el plec de condicions.  

L’estrenyiment es realitzarà seguint un dels procediments que s’indiquen a continuació, el qual, ha d’estar 
calibrat per mitjà d’assaigs de procediment adequats.  

a) Mètode de control del parell torçor: S’utilitza una clau dinamomètrica ajustada al parell mínim 
requerit per a aconseguir el pretesat mínim anteriorment especificat.  
 

b) Mètode del gir de femella: Es marca la posició de "estrènyer a límit " i després es dóna el gir 
de la femella indicat en la taula 10.1 d’aquesta memòria. 

 
c) Mètode del’indicador directe de tensió:Les separacions mesurades en les volanderes 

indicadores de tensió poden fer-se la mitja per a establir l’acceptabilitat del conjunt cargol, 
femella i volanderes.  

 
Taula 10.1. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode de gir de femella 
  
  espessor nominal total de la unió e     angle de gir a aplicar (graus)     

 e < 2d   120   
 2d ≤  e <  4d   150   
 4d ≤  e <  6d   180   

 6d ≤ e <  8d   210   
 8d ≤ e  ≤10d   240   
  e  >10d     -     

Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8 
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Mètode combinat: Es realitza un estrenyiment inicial pel mètode a), amb una clau ajustada a 
un parell torçor amb el que s’arriba al 75% del pretesat mínim definit en aquest apartat, a 
continuació es marca la posició de la femella (com en el mètode b) i, finalment, es dóna el gir 
de femella indicat en la taula següent.  

 
Taula 10.2. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode combinat 
  

  espessor nominal total de la unió e     angle de gir a aplicar (graus)     
 e < 2d   60   
 2d ≤  e <  6d   90   
 6d ≤ e  ≤10d   120   
  e  >10d     -     
 Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8  

 
6.4.4.6. Superfícies de contacte en unions resistents al desplaçament  

Es pot preparar una superfície de contacte per produir la classe de superfície especificada en el plec de 
condicions, podent-se utilitzar tractaments o recobriments garantits per assaigs que s’especifiquen en 
l’esmentat plec. 

 
6.4.5. Altres tipus de cargols 

 
a) Cargols aixamfranats. Es pot utilitzar aquest tipus de cargols en unions tant pretesades com 

sense pretesar. El plec de condicions inclourà la definició de l’aixamfranat i toleràncies de 
manera que el cargol quedi nominalment enrasat amb la superfície de la xapa exterior.  
 

b) Cargols calibrats i perns d’articulació.  Es poden utilitzar en unions tant pretesades com sense 
pretesar. Les espigues d’aquests elements han de ser de classe de tolerància h 13 i els forats 
de la classe H 11 segons ISO 286-2. La rosca d’un cargol o pern calibrat no ha d’estar inclosa 
en el pla de tallant. Els forats per a ser escairats posteriorment en obra, es faran inicialment, 
com a mínim, 3 mm més petits.  

 
c) Cargols hexagonals d’injecció. Les característiques d’aquest tipus de cargols es definiran en el 

plec de condicions.  
 
 

6.4.6. Tractament de protecció 

Els requisits per als tractaments de protecció han d’incloure’s en el plec de condicions. 

6.4.6.1. Preparació de la superfícies 

Les superfícies es prepararan adequadament. Poden prendre’s com a referència les normes UNE-EN-ISO 
8504-1:2002 i UNE-EN-ISO 8504-2:2002 per a neteja per doll abrasiu, i UNE-EN-ISO 8504-3:2002 per a 
neteja per eines mecàniques i manuals.  

Es realitzaran assaigs de procediment dels processos per sorrejat al llarg de la producció, a fi d’assegurar 
la seva adequació per al procés de recobriment posterior.  

Es repararan, d’acord amb aquesta norma, tots els defectes de superfície detectats en el procés de 
preparació.  
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Les superfícies que estiguin previstes que hagind’estar en contacte amb el formigó, en general, no hande 
pintar-se, sinó simplement netejar-se.  

El sistema de tractament en zones que confronten una superfície que estarà en contacte amb el formigó, 
ha d’estendre’s almenys 30 mm de la dita zona.  

S’ha d’extremar l’atenció i acord amb allò que s’ha especificat en el plec de condicions en el cas de 
superfícies de fregament, seguint allò que s’ha indicat en el punt d’execució i muntatge en taller. En 
qualsevol cas aquestes superfícies han de protegir-se darrera de la seva preparació fins al seu armat amb 
cobertes impermeables. 

No s’utilitzaran materials que perjudiquin la qualitat d’una soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar i després de realitzar la soldadura, no s’ha de pintar sense, abans, haver eliminat les escòries.  

6.4.6.2. Mètodes de recobriment 
 
Galvanització: 
 

a) Es realitzarà d’acord amb UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 1461:1999, segons 
procedeixi;  
 

b) si és el cas, les soldadures han d’estar segellades abans d’usar un decapatge previ a la 
galvanització; 

 
c) Si hi ha espais tancats en l’element fabricat es disposaran forats de porga on indiqui el plec de 

condicions; 
 

d) Les superfícies galvanitzades han de netejar-se i tractar-se amb pintura d’imprimació 
anticorrosiva amb dissolvent àcid o sorrejat abans de ser pintades.  

 
Pintura 

 
a) Immediatament abans de començar a pintar es comprovarà que les superfícies compleixen els 

requisits del fabricant; 
 
b) Es pintarà seguint les instruccions del fabricant i si es fa més d’una capa, s’usarà en cada una 

d’elles una ombra de color diferent; 
 

c) Es protegirà les superfícies pintades de l’acumulació d’aigua durant un cert període, d’acord 
amb les dades del fabricant de pintura.  

 
6.4.6.3. Tractament dels elements de fixació  
 
Per al tractament d’aquests elements s’ha de considerar el seu material i el dels elements a unir junt amb 
el tractament que aquests porten prèviament, el mètode d’estrenyiment, la classificació contra la corrosió i 
qualsevol altra circumstància indicada en el plec de condicions. 
 
 
6.4.7. Execució de soldeig i muntatge en taller (tractament de protecció) 

Els components han d’estar acoblats de manera que no resultin danyats o deformats mes allà de les 
toleràncies especificades.  
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Totes les unions per a peces provisionals a utilitzar en fase de fabricació han d’estar fetes d’acord amb 
aquesta memòria i seran coherents amb el projecte.  

Tots els requisits relatius a contrafletxes o ajustos previs que s’indiquin en el plec de condicions per a ser 
incorporats en components prefabricats, han de comprovar-se després de completar la fabricació.  

Després de completar la fabricació, la fixació entre components que estan interconnectats en interfícies de 
connexió múltiples han de comprovar-se utilitzant plantilles dimensionals o per mitjà de fixació conjunta 
dels components.  

Ha d’evitar-se:  

a) La projecció d’espurnes erràtiques de l’arc i, si es produeix, ha de sanejar-se la superfície de 
l’acer i inspeccionar-se;  
 

b) La projecció de soldadura i, si es produeix, ha de ser eliminada.  

Els defectes no han de cobrir-se amb soldadures posteriors i han d’eliminar-se de cada passada abans de 
la següent. El mateix ha de fer-se amb qualsevol escòria.  

Les reparacions de soldadura han de realitzar-se seguint una especificació de procediment de soldeig. 

El rectificat amb mola abrasiva de la superfície de les soldadures complertes ha d’estar especificat en el 
plec de condicions.  

El plec de condicions ha de contemplar els procediments per al tractament tèrmic de components soldats.  

S’ha de controlar la temperatura màxima de l’acer i el procés de refredament, quan es realitzen 
correccions de distorsions de soldeig per mitjà d’aplicació local de calor.  

Durant la fabricació i el muntatge han d’adoptar-se totes les precaucions per a garantir que s’aconsegueix 
la classe especificada de superfície de fregament per a unions resistents al lliscament.  

En el moment del muntatge en taller, les superfícies de contacte han d’estar lliures de qualsevol producte 
contaminant, com ara oli, brutícia o pintura. Han d’eliminar-se les rebaves que impossibilitarien un 
assentament sòlid de les parts a unir. L’oli ha d’eliminar-se de la superfície de l’acer per mitjà de l’ús de 
netejadors químics i no per mitjà de neteja per bufador.  

Si les superfícies sense recobrir no es poden armar directament després de la preparació de les 
superfícies de contacte, se les ha d’alliberar de totes les pel·lícules primes d’òxid i qualsevol altre material 
solt, per mitjà de raspallat amb raspall metàl·lic. Es posarà atenció de no danyar ni polir la superfície 
rugosa.  

Les zones tancades o amb difícil accés després de l’armat, han de ser tractades prèviament, havent-se 
d’especificar en el plec de condicions si s’had’utilitzar un tractament de protecció intern o si es va a 
segellar per soldeig, i en aquest cas també s’especificarà el segellat de les zones tancades que es 
travessen amb elements de fixació mecànics.  

No es realitzarà cap tractament superficial sobre els elements de fixació abans que s’hagin inspeccionat.  

 



 

 

 

 

 

 pàgina 53 de 95 
 Memòria Tècnica de l’Estructura 

6.4.8. Control de fabricació en taller 

Totes aquestes operacions han d’estar documentades i si es detecta una disconformitat, si és possible, es 
corregirà i es tornarà a assajar i, si no és possible, es podrà compensar realitzant les oportunes 
modificacions d’acord amb el plec de condicions. 

6.4.8.1. Materials i productes fabricats 

Es comprovarà per mitjà dels documents subministrats amb els materials i productes fabricats, que 
aquests coincideixen amb les comandes. Si no s’inclou una declaració del subministrador que els 
productes o materials compleixen amb el plec de condicions, es tractaran com a productes o materials no 
conformes. 

6.4.8.2. Dimensions geomètriques 

Els mètodes i instruments per ales preses de mesures dimensionals es podran seleccionar d’entre els 
indicats en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 i UNE-EN-ISO 7976-2:1989, i la precisió de les mesures es podrà 
establir d’acord amb UNE-EN-ISO 8322.  

Ha d’haver-hi un pla d’inspecció i assaigs en què es fixen la localització i freqüència deles mesures, així 
com els criteris de recepció que estaran d’acord amb les toleràncies de fabricació establertes en aquesta 
memòria. 

6.4.8.3. Assaig i procediment 

Si després de l’assaig els processos no són conformes, no han d’utilitzar-se fins que s’hagin corregit i 
tornat a assajar. 

6.4.8.3.1. Oxitall 

La capacitat del procés ha de comprovar-se periòdicament produint quatre mostres dels assaigs de 
procediment:  

a) Una mostra de tall recte del material de major grossària tallada;  
 

b) Una mostra de tall recte del material de menor grossària tallada; 
 

c) Una mostra de cantell viu;  
 

d) Un arc corbat.  

Sobre cada una de les dos mostres rectes, en una longitud no inferior a 200 mm s’avaluarà la superfície, 
de manera que la desviació de l’angle recte en el tall (u) en mm i la profunditat de les estries en les cares 
de la xapa oxitallada (Rz) en micres, compleixi:  

U ≤ 1 + 0,015 a 
Rz ≤110 + 1,8 a 

 
On  A: espessor del material en mm.  
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El valor de Rz serà el valor mitjà de les amplituds (z) de cinc longituds individuals de mesures (vegi 
següent figura 10.2).  

 

Figura 10.2 (Segons CTE-SE-A) Bords oxitallades. Profunditat de les estries 

6.4.8.3.2. Processos que poden produir dureses locals. 

La capacitat del procés es comprovarà produint quatre mostres a partir dels assaigs de procediment, 
comprenent la gamma de materials utilitzats en els que sigui més fàcil que es produeixi enduriment local. 
Sobre cada mostra es faran quatre assaigs de duresa local d’acord amb UNE-EN-ISO 6507 en les zones 
més afectades, no havent de passar de 380 HV 10 el pitjor valor obtingut. 

6.4.8.3.3. Procés de perforació 

La capacitat del procés es comprovarà periòdicament produint vuit mostres a partir dels assaigs del 
procediment que comprenguin tota la gamma de diàmetres de forats, grossàries i tipus de materials 
utilitzats. Les grandàries dels forats han de complir en ambdós extrems amb la classe de tolerància H11 
de la UNE-EN-ISO 286-2:1988. 

6.4.8.4. Soldeig 

Qualsevol assaig no inclòs en aquest apartat ha de ser indicat en el plec de condicions.  

La inspecció final per assaigs no destructius ha de realitzar-se després de 16 hores de la seva realització 
(40 hores en el cas de soldadures a límit en grossàries majors de 40 mm.), i abans que pugui resultar 
inaccessible.  

La realització de correccions en distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en 
aquesta zona.  

En el plec de condicions s’han d’incloure els criteris per a l’acceptació de les soldadures, havent de 
complir les soldadures reparades els mateixos requisits que les originals.  

6.4.8.4.1. Abast de la inspecció  

En el plec de condicions s’indicarà si es realitzaran o no assaigs no destructius, els mètodes a emprar i la 
localització de les soldadures que es van a inspeccionar, però s’ha de realitzar sempre una inspeccióvisual 
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sobre tota la longitud de totes les soldadures, en la que almenys es comprovarà la presència i situació de 
les mateixes, la grandària i posició, s’inspeccionaran les superfícies i formes, es detectaran defectes de 
superfície i esquitxades.  

En les zones d’unió i fora de la unió en peces armades, les soldadures transversals (en xapes d’ànima i 
ala abans de l’armat o en angle en extrems d’unions amb cavalcament), s’assajaran les cinc primeres 
unions de cada tipus amb anàlogues dimensions, els mateixos materials i geometria de soldadura i en les 
que s’utilitza el mateix procediment. Si aquestes cinc primeres compleixen els criteris d’acceptació, 
s’assajarà una en cinc unions de cada tipus.  

En soldadures longitudinals, s’assajaran 0,5 m cada 10 m o part, de totes les unions (incloent un en quatre 
extrems de soldadura).  

En soldadura de lligat (corretges, enrigidors de vinclament, etc.) s’assajarà un en vint punts de fixació.  

En el cas que apareguin més imperfeccions de les admeses, s’augmentarà la freqüència dels assaigs.  

Una inspecció parcial exigirà una selecció de zones a assajar aleatòria, tenint en compte el tipus de nus, 
material i procediment de soldadura.  

6.4.8.4.2. Mètodes d’assaig no destructius 

A més de la inspecció visual, es contemplen aquí els mètodes següents: Inspecció per partícules 
magnètiques, assaig per líquids penetrants, assaig per ultrasons i assaigs radiogràfics.  

La inspecció per partícules magnètiques o si aquestes no són possibles, els assaigs per líquids 
penetrants, es podran fer servir per a qualsevol espessor en unions amb penetració complerta, soldadures 
en angle i amb penetració parcial.  

Es poden emprar assaigs per ultrasons per a unions a límit, en T, en creu i en cantonada, totes elles per 
penetració complerta, quan l’espessor en l’element de major grossària és major de 10 mm. En les unions a 
límit amb penetració total poden emprar-se assaigs radiogràfics en comptes d’ultrasons si el màxim gruix 
és menor de 30 mm, encara que amb alguna reserva amb relació a la detecció de defectes d’arrel quan es 
solda per un sol costat amb xapa de recolzament.  

Per a soldadures en angle i amb penetració parcial en unions en T, en creu i en cantonada, es podran 
utilitzar assaigs per ultrasons quan el costat més curt del cordó de soldadura no sigui menor de 20 mm. En 
aquestes soldadures es poden utilitzar assaigs per ultrasons per a comprovar el desgarrament laminar.  

6.4.8.5. Unions mecàniques 

Totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesardesprés de l’estrenyiment inicial, i les 
superfícies de fregament es comprovaran visualment. Després de la comprovació dels criteris 
d’acceptació, la unió ha de refer-se si la disconformitat prové de que s’excedeixen els criteris establerts 
per alsespessors de xapa, altres disconformitats podran corregir-se, havent de tornar-se a inspeccionar 
després d’arreglar-lo. 

6.4.8.5.1. Inspeccions addicionals en unions amb cargols pretesats 

L’inspector estarà present com a mínim en la instal·lació del 10 % dels elements de fixació, i presenciarà 
la retirada i reinstal·lació de tots els cargols als què no s’hagi aplicat el mètode definit o si l’ajust de 
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l’indicador final de la pretensió no està dins dels límits especificats. Posteriorment inspeccionarà el grup 
total d’aquestscargols.  

Quan s’hagi aplicat el mètode de control del parell d’estrènyer, es comprovarà el 10 % dels cargols (amb 
un mínim de dos), aplicant de nou una clau dinamomètrica capaç de donar una precisió del  + 5 %. Si 
qualsevol femella o cargol gira 15t per aplicació del parell d’inspecció, es provaran tots els cargols del 
grup.  

Les no conformitats es corregiran actuant sobre tots els cargols de grup no conforme, utilitzant la 
seqüència correcta i fins que tots ells aconsegueixin el parell d’estrènyer correcte.  

6.4.8.5.2. Assaig de procediment 

 Si no és possible realitzar assaigs adequats dels elements de fixació ja instal·lats després de completar 
una unió, s’inspeccionaran els mètodes de treball. El plec de condicions especificarà els requisits per als 
assaigs de procediment sobre el pretesat de cargols. 

6.4.8.6. Tractament de protecció  

 Si s’empra el procés de neteja per sorrejat, es comprovarà la idoneïtat del procés cada tres mesos, 
seleccionant almenys, quatre punts que disten entre si 300 mm. Si el procés no resulta conforme, no 
s’utilitzarà fins que no sigui corregit.  

 Es realitzarà una inspecció visual de la superfície per a garantir que es compleixen els requisits del 
fabricant del recobriment. Les àrees que resulten no conformes, es tornaran a preparar i seran avaluades 
de nou.  

6.4.8.6.1. Assaigs sobre el gruix del recobriment 

Es realitzarà un assaig després d’assecar, amb controls de mostres sobre, almenys quatre llocs en el 
10%, com a mínim, dels components tractats, fent servir un mètode d’UNE-EN-ISO 2808:2000. El gruix 
mig ha de ser superior al requerit i no hi haurà més d’una lectura per component, inferior al espessor 
normal i sempre superior al 80% del nominal.  

Els components no conformes es tractaran i s’assajaran de nou i si apareixen molts errors s’emprarà un 
assaig de pel·lícula humida fins que es millori el procés. En aquest assaig es realitzarà el mateix control 
que en l’assaig d’espessor després d’assecar. En aquest assaig totes les lectures de pel·lícula humida han 
d’excedir l’espessor requerit per l’espessor de la pel·lícula seca.  

Les reparacions en els recobriments han de complir amb les instruccions del fabricant i ser 
comprovadesvisualment. 

 
6.5. Control de qualitat 
 

6.5.1. Generalitats 

El contingut d’aquest apartat es refereix al control i execució d’obra per a la seva acceptació, amb 
independència del realitzat pel constructor.  
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Cada una de les activitats de control de qualitat que, amb caràcter de mínims s’especifiquen en aquesta 
memòria, així com els resultats que d’ella es deriven, han de quedar registrades documentalment en la 
documentació final d’obra.  

 
6.5.2. Control de qualitat de la documentació del projecte 

Té com a objecte comprovar que la documentació inclosa en el projecte defineix de forma precisa tant la 
solució estructural adoptada com la seva justificació i els requisits necessaris per a la construcció.  

 
6.5.3. Control de qualitat dels materials 

En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podrà limitar-se a 
l’establiment de la traça que permeti relacionar de forma inequívoca cada element de l’estructura amb el 
certificat d’origen que ho avala. 

Quan en la documentació del projecte s’especifiquen característiques no avalades pel certificat d’origen 
del material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de càlcul en capacitat), s’establirà un 
procediment de control per mitjà d’assaigs realitzats per un laboratori independent.  

Quan s’empren materials que pel seu caràcter singular no estan coberts per una normativa nacional 
específica a la que referir la certificació (volanderes deformables, cargols sense cap, connectadors, etc.) 
es podran utilitzar normatives o recomanacions de prestigi reconegut.  

 
6.5.4. Control de qualitat de la fabricació 

La qualitat de cada procés de fabricació es defineix en la documentació de taller i el seu control té per 
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte (per 
exemple, que les toleràncies geomètriques de cada dimensió respecten les generals, que la preparació de 
cada superfície serà adequada al posterior tractament o al fregament suposat, etc.)  

El control de qualitat de la fabricació té per objectiu assegurar que aquesta s’ajusta a l’especificada en la 
documentació de taller.  

6.5.4.1. Control de localitat de la documentació del taller 

La documentació de fabricació, elaborada pel taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció 
facultativa de l’obra. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:    

a) Una memòria de fabricació que inclogui:  
 

1. El càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component, així com la seva coherència 
amb el sistema general de toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, el moviment 
de les peces, etc. 

 
2. Els procediments de soldadura que hagind’emparar-se, preparació de vores, 

preescalfaments requerits etc.  
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3. El tractament de les superfícies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions 
soldades, les que constituiran les superfícies de contacte en unions cargolades per 
fregament o les destinades a rebre algun tractament de protecció. 

 
 
b) Els plànols de taller per a cada element de l’estructura (biga, tram de pilar, tram de cordó de 

gelosia, element de triangulació, placa d’ancoratge, etc.) o per a cada component simple si 
l’element requereix diversos components simples, amb tota la informació precisa per a la seva 
fabricació i, en particular:  

 
1. El material de cada component.  

 
2. La identificació de perfils i altres productes.  

 
3. Les dimensions i les seves toleràncies.  

 
4. Els procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels 

forats i dels acords, etc.) i les eines a emprar. 
 

5. Les contrafletxes.  
 

6. En el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions forma d’estrènyer dels cargols 
(especificant els paràmetres corresponents). 

 
7. En el cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de preparació, l’orde 

d’execució, etc.  
 

 
c) Un pla de punts d’inspecció on s’indiquen els procediments de control intern de producció 

desenvolupats pel fabricant, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus 
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions 
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.  
 
Així mateix, es comprovarà, amb especial atenció, la compatibilitat entre els diferents 
procediments de fabricació i entre aquests i els materials utilitzats. 

 
6.5.4.2. Control de qualitat de fabricació 

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitzats en cada procés són els 
adequats a la qualitat prescrita.  

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades 
(especialment en el cas de les eines de tall de xapes i perfils), que el personal encarregat de cada 
operació té la qualificació adequada (especialment en el cas dels soldadors), que es manté l’adequat 
sistema de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.  

 
6.5.5. Control de qualitat del muntatge 

La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentació de muntatge i el seu control té per 
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte.  
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El control de qualitat del muntatge té per objectiu assegurar que aquest s’ajusta a l’especificat en la 
documentació de taller.  

6.5.5.1. Control de qualitat de la documentació de muntatge 

La documentació de muntatge, elaborada pel muntador, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció 
facultativa. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:    

a) Una memòria de muntatge que inclogui:  1. El càlcul de les toleràncies de posició de cada 
component la descripció de les ajudes al muntatge (casquets provisionals de suport, orelletes 
de hissat, elements de guiat, etc.), la definició de les unions en obra, els mitjans de protecció 
de soldadures, els procediments d’estrènyer de cargols, etc.  2. Les comprovacions de 
seguretat durant el muntatge. 
 

b) Uns plànols de muntatge que indiquin de forma esquemàtica la posició i moviments de les 
peces durant el muntatge, els mitjans de hissat, els apuntalats provisionals i en general, tota la 
informació necessària per al correcte maneig de les peces. 

 
c) Un pla de punts d’inspecció que indiqui els procediments de control intern de producció 

desenvolupats pel muntador, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus 
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions 
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.  

Així mateix, es comprovarà que les toleràncies de posició de cada component són coherents amb el 
sistema general de toleràncies (en especial en el que el replantejament de plaques base es refereix),  

6.5.5.2. Control de qualitat del muntatge 

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitats en cada procés són els 
adequats a la qualitat prescrita.  

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades, que el 
personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, que es manté l’adequat sistema 
de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.  
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7. FABRICA CERÀMICA I DE BLOCS DE FORMIGÓ 
 
 

7.1. Característiques generals de les obres de fàbrica de maó i de blocs de formigó. 
 
Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran 
mitjançant obra de fàbrica de maó i/o de blocs de formigó. Les característiques de més rellevància del 
material es detallen a continuació: 

 
 

7.1.1. Categoria d’execució 
 

A efectes del càlcul es consideren tres categories d’execució: A, B i C, d’acord amb el que s’estableixen 
l’apartat7.4.5. d’aquesta memòriai en l’annex de control del DB del CTE. En els elements de fàbrica ar-
mada s’especificarànomés classes A o B. En els elements de fàbrica pretesada s’especificarà classe A. 

 
 

7.1.2. Resistència a la compressió 

Es defineix resistència característica a la compressió de la fàbrica, fk, a la que pot determinar-se 
mitjançantassaigs sobre provetes de fàbrica segons els criteris que s’indiquena l’annex“C” del DB del CTE. 
Per tractar-se d’un material que no és isòtrop, la resistència es refereix a la direcció en que actual’esforç.  

La resistència característica a la compressió de la fàbrica, fk, corresponent a un esforç normal a les filades, 
es podrà prendre per referència als valors de la taula 4.4, que recull els casos més usuals, o en general, 
deduir-la de les expressionsdel’annex“C” del DB del CTE.  

Taula 4.4 (segons CTE-SE-F) Resistència característica a la compressió de fàbriques usuals fk (N/mm
2
)  

 
Resistència normalitzada de les peces fb (N/mm2) 10 15 20 25 
Resistència del morterfm (N/mm2) 5 7.5 7.5 10 10 15 15 
Maó massís amb junta prima 5 5 7 7 9 10 11 
Maó massís 4 4 6 6 8 8 10 
Maó perforat 4 4 5 6 7 8 9 
Blocs alleugerits 3 4 5 5 6 7 8 
Blocs buits 2 3 4 4 5 6 6 

 

 
 Quan la sol·licitació sigui paral·lela a les filades, la resistència característica a compressió pot determinar-

se amb l’annex“C” del DB del CTE, adoptant com a resistència normalitzada a compressió fb de la peça la 
corresponent a l’anomenada direcció.   

Els murs existents s’han considerat amb una tensió de compressió fk=4N/mm2 
 
7.1.3. Deformabilitat 

 
 El diagrama tensió-deformació de la fàbrica té la forma genèrica que es representa en la figura 4.2 (a). 

Coma diagrames de càlcul es poden adoptar els de les figures 4.2 (b) o 4.2 (c). Les fàbriques amb peces 
alleugerides o buidespoden presentar ruptura fràgil abans de desenvolupar una branca horitzontal i per 
tant no es pot utilitzar aquesta part del diagrama 4.2 (b) ni el 4.2 (c). 
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 Com a mòdul d’elasticitat secant instantani, E, d’una fàbrica pot prendre’s igual a 1000 fk. Per a càlculs 
d’estats límits de servei, es poden multiplicar el valor E pel factor 0,6. Per determinar deformacions 
diferides, el mòdul a utilitzar pot ser deduït del mòdul d’elasticitatper a deformacions instantànies 
multiplicatpel coeficient defluència que es dedueix de la taula 4.7.  

 
 Com a mòdul d’elasticitat transversal, G, potprendre’s el 40% del mòdul d’elasticitat E.  

 

 Com a paràmetre de deformació reològica i tèrmica de les fàbriques espoden utilitzar els valors de càlcul 
donatsa  la taula 4.7.   

 
Taula 4.7 (segons CTE-SE-F) Deformabilitat de les fàbriques 
 

Tipus de peça 
Coeficient final 

de fluència, φ∞(1) 

Retracció o 
expansió final 
per humitat (2) 

(mm/m) 

Coeficient de 
dilatació tèrmica 

(10-6 m/m ºC) 

Ceràmica 1 0.2 a 1.0 (3) 6 
Silici-calcaris 1.5 -0.2 9 
Formigó ordinari i pedra artificial 1.5 -0.2 10 
Formigó d’àrid lleuger 2 -0.4 (4) 10 
Formigó cel·lular d’autoclau 1.5 0.2 8 
Pedra natural 0 0.1 7 
 
(1) Coeficient de dilatació final per fluència entre la dilatació instantània  
(2) Escurçament negatiu i allargament positiu 
(3) Depèn del material 
(4) Per a àrids lleugers de pedra pomesi de fang expandit; en altres casos el valor es - 0,2  

 
 

7.1.4. Resistència al càlcul 
 

D’acord amb SE, la resistència de càlcul és igual a la característica dividida pel coeficient parcial de 
seguretat,  γM, aplicable al cas, segons: 
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Taula 4.9 (segons CTE-SE-F) Coeficients parcials de seguretat (γM) 

Situacions persistents i transitòries (1) Categoria de l’execució 
A B C 

Resistència a la fàbrica Categoria del control de fabricació (2) 
I 1.7 2.2 2.7 
II 2.0 2.5 3.0 

Resistència de claus i amarres 2.5 2.5 2.5 
Ancoratge al ferro d’armar 1.7 2.2 - 
Ferro (armadura activa i armadura passiva) 1.15 1.15 - 
 
(1) Per a les comprovacions en situacióextraordinària, elscoeficients de claui amarres són els mateixos; de les fàbriquesels 
coeficients són 1,2 1,5 i 1,8 respectivament per les categories A B i C.  
(2) Categories segons7.4.1.1. 

 
Per al formigó de farcit s’utilitzarà com a valor γCaquell que coincideixi amb el valorγMcorresponent a les 
peces de fàbrica situades on s’utilitza l’esmentat farcit i definit a la taula 4.9. 
 
El coeficient de seguretat considerat en càlcul és de 2.0 

 
 
7.2. Durabilitat i manteniment de l’estructura 

 La durabilitat d’un pany de fàbrica és la capacitat per a suportar, durant el període de servei per al que ha 
sigut projectat l’edifici, les condicions físiques i químiques a què estarà exposat. La carència d’aquesta 
capacitat podria ocasionar nivells de degradació no considerats en l’anàlisi estructural, deixant la fàbrica 
fora d’ús.  

 L’estratègia dirigida a assegurar la durabilitat considera:  

a) La classe d’exposició a què estarà sotmès l’element: 
 

b) Composició, propietats i comportament dels materials.  
 

7.2.1.1. Classe d’exposició 

 La classe d’exposició defineix l’agressivitat del medi en què ha de mantenir-se l’element sense detriment 
de les seves propietats.   

 En les taules següents 3.1 i 3.2 es descriuen les classes d’exposició a què pot estar exposat un element. 
Per a l’assignació de la classe o classes a un element de fàbrica, a més de qüestions relatives a l’entorn 
(orientació, salinitat del medi, atac químic, etc), s’ha de tenir en compte la severitat de l’exposició local a la 
humitat, és a dir: la situació de l’element en l’edifici i l’efecte de certes solucions constructives (com ara la 
protecció que poden oferir ràfecs, cornises i coixinets, dotats d’un goteró adequadament dimensionat) i 
l’efecte de revestiments i xapats protectors.   

 Si s’utilitza un acabat exterior impermeable a l’aigua de pluja, aquest ha de ser permeable al vapor, per a 
evitar condensacions de la massa del mur, en els termes establerts en el DB-HE. 
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Taula 3.1 (CTE-SE-F) Classes generals d’exposició  

Classe i designació   Tipus de procés Descripció Exemples 

Interior No agressiva I 
Cap Interiors d’edificis no 

sotmesos a 
condensacions 

Interiors d’edificis, 
protegits de la 
intempèrie 

Exterior 

Humitat mitja II a 

Carbonatació den conglomerant. 
Principi de sabulització dels 
maons i expansió de nuclis de 
calç. 

Exteriors sotmesos a 
l’acció del’aigua en 
zones amb precipitació 
mitja anual inferior a 
600mm. 

Exteriors protegits de 
la pluja 

Humitat alta II b 

Carbonatació ràpida del 
conglomerant. Sabulització dels 
maonsi expansió dels nuclis de 
calç 

Interiors amb humitats 
relatives >65%  o 
condensacions o amb 
precipitació mitja anual 
superior a 600 mm 

Exteriors no protegits 
de la pluja. Planta 
baixa no ventilats. 
Fonamentacions 

Medi marí 

Marí aeri III a 

Corrosió de les armadures per 
clorurs. Sabulització dels maons i 
expansió dels nuclis de calç. 

proximitat al mar per 
sobre del nivell pleamar. 
Zones costeres. 

Proximitat a la costa. 
Pantalans, obres de 
defensa litoral i 
instal·lacions 
portuàries. 

Marí submergit III b 

Corrosió de les armadures per 
clorurs. Sulfatació i destrucció per 
expansibilitat del conglomerant i 
dels derivats del ciment. 
Sabulització dels maói expansió 
dels nuclis de calç. 

Per sota del nivell mínim 
de baixamar 
permanentment. 
Terrenys rics en sulfats. 

Recorregut de marea 
en dics, pantalans i 
obres de defensa 
litoral 

Marí alternat III c 

Corrosió ràpida de les armadures 
per clorurs. Sulfatació i destrucció 
per expansivitat del conglomerant 
i dels derivats del ciment. 

Zones marines situades 
en el recorregut de 
carrera de marees. 

Ídem III b 

Altres Clorurs (no marins) IV 

Ídem que III c. Sulfatació i 
carbonatació 

Aigua amb un contingut 
elevat de clor. Exposició 
de sals procedents del 
desglaç 

Piscines. Zones de 
neu (alta muntanya) 
Estacions de 
tractament d’aigües 

 

Taula 3.2 (CTE-SE-F) Classes específiques d’exposició 

Classe  designació Aigua Terra 
      

CO2 agressiu 
mg CO2/l 

Ió amoni 
mg NH4/l 

Ió magnesi 
mg MG/l 

Ió Sulfato 
mg SO4/l 

Residu 
sec 

Gr. 
AcidesaBauman-
Gully 

Ió Sulfat 
mg 
SO4/Kg 
terra sec Química agressiva 

 pH 

Dèbil Qa 6,5-5,5 15-40 15-30 300-1000 200-600 75-250 >20 2000-3000 

Mitjà  Qb 5,5-4,5 40-100 30-60 1000-3000 600-3000 50-75 inusual 3000-12000 

Fort Qc <4,5 >100 >60 >3000 >3000 <50 inusual >12000 

Con Gelades   Tipusde procés Exemples 

Sense sals fundents H Atacgel-desgel (1)   
Construccions en zones d’alta muntanya. 
Estacionshivernals 

Amb sals fundents F Atacs per sals fundents (2)  
Taulells de passarel·les o baranes de ponts en 
zones d’alta muntanya 

Erosió E Procés de abrasió o cavitació (3) Piles de ponts en cabals molt torrencials 
 

(1) Elementsen contacte freqüent amb aigua o zones amb humitat relativa al hivern superior al 75% i que tinguin una probabilitat 
anual superior al 50% d’arribar, al menys una vegada, a temperatures per sota de 5ºC 
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(2) Elements pròxims al tràfic de vehicles o vianants en zones de més de cinc nevades anuals o amb un valor mig de temperatura 
mínima en els mesos d’hivern inferior a 0ºC 

(3) Elements sotmesos a desgast superficial o singulars de construccions hidràuliques. Elements de dics, pantalans, i obres de 
defensa litoral que es troben sotmesos a forts onatges 

 
7.2.2. Manteniment 

 El pla de manteniment estableix les revisions a què ha de sotmetre’s l’edifici durant el seu període de 
servei.   

 Després de la revisió s’establirà la importància de les alteracions trobades, tant des del punt de vista de la 
seva estabilitat com de l’aptitud de servei.  

 Les alteracions que produeixen pèrdua de durabilitat requereixen una intervenció per evitar que degenerin 
en alteracions que afectin la seva estabilitat.   

 Després de la revisió es determinarà el procediment d’intervenció a seguir, bé sigui una anàlisi estructural, 
una presa de mostres i els assaigs o proves de càrrega que siguin necessaris, així com els càlculs 
oportuns.   

 En el projecte s’ha de preveure l’accés a aquelles zones que es considerin més exposades al 
deteriorament, tant per agents exteriors, com pel propi ús de l’edifici (zones humides), i en funció de 
l’adequació de la solució projectada (càmeres ventilades, barreres antihumitat, barreres anticondensació).   

 Ha de condicionar-se l’ús de materials restringitsal projecte de mitjans de protecció, amb expressió 
explicita del programa de conservació i manteniment corresponent.   

 Les fàbriques amb armadures de llença, que incloguin tractaments d’autoprotecció han de revisar-se 
almenys, cada 10 anys. Se substituiran o renovaran aquells acabats protectors que pel seu estat hagin 
perdut la seva eficàcia.   

 En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes aplicats 
sobre els diversos materials que constitueixen el mur i sobre el sistema de protecció de les armadures si 
és el cas.  

 
7.2.3. Adequació dels materials 

Al marge del que s’especifica per a ells en els distints apartats, han de respectar-se les restriccions que 
s’estableixen en la taula següent: 
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Taula 3.3 (CTE-SE-F) Restriccions d’ús dels components de les fàbriques 

Elements 

Classe d’exposició 
Generals Específiques Temp. 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E B A 
Peces                                     
Maó massís o perforat. Extrusió. Categoria I - - - - - - - - R R - R R - - 
Maó massís o perforat. Extrusió. Categoria II - D - D D R R D R R R D X - - 
Maó massís artesanal. Categories I ó II   - D D R X X X X X X X X X - - 
Bloc de formigó escumat.    - D D X X X X X X X D X X - D 
Bloc de formigó amb ciment CEM III i CEM IV - - - - - - R R X X R R X - R 

Morters                                      
Ciment Portland CEM I amb plastificant   - D D X X X X X X X D X R - D 
Ciment addició CEM II amb plastificant   - - R R R X X R X X D X X - D 
Forn alt i/o putzolànic CEM III amb plastificant - - - - - - - - R R D R X - D 
mixt de CEM II i calç    - R R X X X X X X X X R X - D 
de calç       - R R X X X X X X X X X X - - 
Elements d’enllaç                                   
Acer inoxaustenític    - - - - - - X - R X - - - - - 
Acer inoxferrític    - D R R X X X X X X R R R - R 
Acer autoprotegitcincat de 140 μm (1000gr/m2) - D D R X X X X X X X X X - X 
Acer autoprotegitcincat de 90 μm (600gr/m2) - D D X X X X X X X X X X - X 
Acer autoprotegitgruixutcincat de 20 μm 
(140gr/m2) - X X X X X X X X X X X X - X 
Acer cincat<20 μm protegit amb resina   - R R X X X X X X X X X X R X 

-: sense restriccions   R: amb algunes reserves   X: no s’ha d’utilitzar 
B: temperatures superiors als 100ºC A: temperatures d’incendi, superiors als 90ºC D: pot utilitzar-se si es protegeix 
El zinc es torna trencadís cap als 250ºC i fon als 419ºC. Les resines son inestables cap als 08ºC 

 
 
 

7.2.4. Armadures 

 Amb acer galvanitzat, o en classes III, IV o Q amb qualsevol subclasse amb acer inoxidable, n’hi ha prou 
amb un recobriment mínim de 15 mm. Per galvanitzat s’entén el d’una capa de com a mínim 900 g/m2 de 
zinc. Una protecció equivalent és una capa de zinc de 60 g/m2i capa d’epòxid de gruixmínim de 80 µm i 
espessor mitjana de 100 µm. Un equivalent a l’acer inoxidable massís, aefectes de protecció, pot obtenir-
se revestint l’acer al carboni amb, almenys, 1 mm d’acer inoxidableaustentític.   

 Els tractaments de protecció es realitzaran després de conformades les barres vigilant que no es deteriorin 
al llarg del procés d’execució posterior.  

 Per a les armadures de llença, en classe I, poden utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense protecció. 
Per a les classes IIa i IIb, han d’utilitzar-se armadures d’acer al carboni protegides per mitjà de galvanitzat 
fort o protecció equivalent, a no ser que la fàbrica estigui acabada per mitjà d’un arrebossat de morter de 
les seves cares exposades, el morter de la fàbrica sigui no inferior a M5 el recobriment lateral mínim de 
l’armadura no sigui inferior a 30 mm, i en aquest cas podran utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense 
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protecció. Per a les classes III, IV, H, F i Q, en totes les subclasses les armadures de llença seran d’acer 
inoxidable austentític equivalent.  

 En qualsevol cas:  

a) l’espessor mínim del recobriment de morter respecte a la vora exterior, no serà menor que 15 
mm, segons la figura 3.1,  
 

b) el recobriment de morter, per damunt i per sota de l’armadura de llença, no sigui menor que 2 
mm, com s’indica en la figura 3.1, inclòs per als morters de junta prima. 
 

c) l’armadura es disposarà de manera que es garanteixi la constància del recobriment.   

 

 Els extrems tallats de tota barra que constitueixi una armadura, excepte les d’acer inoxidable, tindran el 
recobriment que li correspongui en cada cas o la protecció equivalent.  

 En el cas de cambres farcides o aparells diferents dels habituals, el recobriment serà no menor que 20 
mm ni del seu diàmetre.   

 
7.3. Execució 
 

7.3.1. Execució de murs 
 
7.3.1.1. Humectació de les peces 

Les peces, fonamentalment les de ceràmica, s’humitejaran abans de la seva utilització en l’execució de la 
fàbrica, bé per aspersió, bé per immersió, durant uns minuts. La quantitat d’aigua absorbida en la peça ha 
de ser la necessària perquè no variï la consistència del morter al posar-lo en contacte amb la mateixa, 
sense succionar aigua de pastat ni incorporar-la. 

7.3.1.2. Col·locació de les peces 

Les peces es col·locaran sempre a refrec, sobre una capa de morter, fins que el morter sobresurti pels 
junts de filada i verticals. No es mourà cap peça després de realitzada l’operació de refregar. Si fos 
necessari corregir la posició d’una peça, es traurà, retirant també el morter. 

7.3.1.3. Farcit dels junts 

Un junt es considera ple si el morter massissa el gruix total de la peça en almenys el 40% del seu “tizón”; 
es considera buida en cas contrari.   
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El morter ha d’omplir totalment els junts de filada (excepte el cas de junts de filada buits) i junts verticals, 
en funció del tipus de peça utilitzat.   

Quan s’especifiqui la utilització de junts prims, les peces s’assentaran curosament perquè els junts 
mantinguin l’espessor establert de manera uniforme.   

La juntura vertical, es realitzarà mentre el morter estigui fresc.   

Sense autorització expressa, en murs d’espessor menor de200 mm, els junts no s’enfonsaran en una 
profunditat major que 5 mm.   

De procedir-se a la rejuntada, el morter tindrà les mateixes propietats que el d’assentar les peces. Abans 
de la rejuntada, es raspallarà el material solt, i si és necessari, s’humitejarà la fàbrica. Quan es rasquiel 
junt es farà atenció a deixar la distància suficient entre qualsevol buit interior i la cara del morter.   

7.3.1.4. Lligades 

Les fàbriques han d’alçar-se per filades horitzontals en tota l’extensió de l’obra, sempre que sigui possible. 
Quan dos parts d’una fàbrica hagin d’aixecar-se en èpoques diferents, la que s’executi primer es deixarà 
graonada. Si això no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants illigades.   

En les filades consecutives d’un mur, les peces se solaparan perquè el mur es comporti com un element 
estructural únic. El cavalcament serà com a mínim igual a 0,4 vegades el gruix de la peça i no menor que 
40 mm. A les cantonades o trobades, el cavalcament de les peces no serà menor que el seu tió; en la 
resta del mur, poden emprar-se peces tallades per a aconseguir el cavalcament precís.   

 

Figura 7.1. Solapament de peces de fàbrica (CTE-SE-F) 

7.3.1.5. Detall d’aparells de fàbrica 

Per a poder utilitzar els valors i equacions de l’apartat 4.6 i de l’annex C, l’espessor de les llences i de les 
llagues de morter ordinari o lleuger no serà menor que 8 mm ni major que 15 mm, i el de llences i llagues 
de morter de junta prima no serà menor que 1 mm ni major que 3 mm. Les figures 7.2, 7.3 i 7.4 mostren 
diferents tipus d’aparell.  
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Taula 7.2. Exemple d’aparell amb peces massisses (CTE-SE-F) 

 

Taula 7.3. Exemple d’aparell amb peces alleugerides i buides (CTE-SE-F) 
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7.3.1.6. Suports de càrregues concertades 

La longitud suport d’una càrrega concentrada sobre un mur serà no menor que 100 mm.   

 
7.3.2. Llindes 

Encara que en el càlcul se suposi que els extrems de les llindes estan simplement recolzades, es 
disposarà una armadura de continuïtat sobre els suports, d’una secció no inferior al 50% de l’armadura en 
el centre del buit i s’ancorarà d’acord amb l’apartat 7.4 del document bàsic..   

En llindes, l’armadura del centre del buit es perllongarà fins als suports, com a mínim el 25% de la seva 
secció, i s’ancorarà segons l’apartat citat.   

 
7.3.3. Enllaços 
 
7.3.3.1. Enllaços entre murs 

 
7.3.3.1.1. Generalitats  

Quan es consideri que els murs estan travats pels sostres, s’enllaçaran a aquests de manera que es 
puguin transmetre les accions laterals.  

Les accions laterals es transmetran als elements travats o a través de la pròpia estructura dels sostres 
(monolítics) o per mitjà de bigues perimetrals capaces d’absorbir els moments i tallants resultants.  

Les accions laterals es poden transmetre per mitjà de connexions específiques (entre murs i sostres) o per 
fregament.   

Quan un sostrecarrega sobre un mur, la longitud de suport serà l’estructuralment necessària però mai 
menor de 65 mm (tenint en compte les toleràncies de fabricació i de muntatge).   

Les claus de murs caputxins es disposaran de manera que quedin prou rebudes en ambdós fulls (es 
considerarà satisfeta aquesta prescripció si es compleix la norma UNIX EN 845– 1:2001), i la seva forma i 
disposició serà tal que l’aigua no pugui passar per les claus d’un full a una altra. 
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7.3.3.1.2. Enllaços per connectors. 

Quan s’utilitzen connectors, aquests seran capaços de transmetre les accions laterals del mur als 
elements estructurals de trava.   

Quan la sobrecàrrega en el mur és petita o nul·la (per exemple, en la unió d’un mur mitger amb la 
coberta), és necessari assegurar especialment que la unió entre els connectors i el mur és eficaç.   

La separació dels elements de connexió entre murs i sostres no serà major que 2 m, excepte en edificis de 
més de quatre plantes d’alçada en què no serà major que 1,25 m.   

7.3.3.1.3. Enllaços per fregament 

No són necessaris amaratges si el suport dels sostres de formigó es perllonga fins al centre del mur o un 
mínim de 65 mm, sempre que no sigui un suport lliscant.   

7.3.3.2. Enllaç entre murs 
 

7.3.3.2.1. Generalitats 

És recomanable que els murs que es vinculin s’alcin simultàniament.   

7.3.3.2.2. Murs caputxins 

 El nombre de claus que vinculen els dos fulls d’un mur caputxí no serà menor que 2 per m². Si s’empren 
armadures de llença, cada element d’enllaç es considerarà com una clau.   

 Es col·locaran claus en cada vora lliure i en els muntants dels buits. 

 Al triar les claus es considerarà qualsevol possible moviment diferencial entre els fulls del mur, o entre un 
full i un marc.   

7.3.3.2.3. Murs doblegats 

 Els dos fulls d’un mur doblegat s’enllaçaran eficaçment per mitjà de connectors capaços de transmetre les 
accions laterals entre els dos fulls, amb una àrea mínima de 300 mm²/m² de mur, amb connectors d’acer 
disposats uniformement en número no menor de 2 connectors/m² de mur.   

 Algunes formes d’armadures de llença poden també actuar com a claus entre els dos fulls d’un mur 
doblegat.   

 En l’elecció del connectador es tindran en compte possibles moviments diferencials entre els fulls.  

7.3.3.3. Murs de contacte amb el terreny 

La fàbrica en contacte amb el terreny serà tal que no es vegi afectada desfavorablement per les 
condicions del terreny o bé estarà adequadament protegida per a això.   

Es prendran mesures protectores per a les fàbriques que puguin ser danyades per efecte de la humitat en 
contacte amb el terreny. S’aplicaran les prescripcions indicades en la secció corresponent del DB-HS. 
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Quan sigui previsible que el terreny contingui substàncies químiques agressives per a la fàbrica, aquesta 
es construirà amb materials resistents a les dites substàncies o bé es protegirà de manera que quedi 
aïllada de les substàncies químiques agressives.   

 
7.3.4. Regates i rebaixos 

En murs de càrrega, per a l’execució de regates i rebaixos, s’ha de comptar amb les ordes del director 
d’obra, bé expresses o bé per referència a detalls del projecte.    

L’execució de regates tindrà en compte la no afectació a elements estructurals associats al mur, com ara 
llindes, ancoratges entre peces o armadures de reforç de qualsevol tipus, no havent-se de produir en 
aquests casos discontinuïtats ni minva de resistència dels mateixos com a resultat.   

En murs d’execució recent, ha d’esperar que el morter d’unió entre peces hagi endurit degudament i que 
s’hagi produït la corresponent adherència entre morter i peça.  

No es realitzaran regates en les zones proveïdes d’armadura.    

 
7.3.5. Disposicions relatives a les armadures 
 
7.3.5.1. Secció mínima de l’armadura 

La secció de l’armadura principal no serà menor que el 0,1% de la secció del mur (producte del cantell útil 
per l’ample eficaç que es considera). En els murs en que les llences s’han armat per a incrementar la seva 
resistència enfront de càrregues laterals, la secció de la dita armadura no serà menor que el 0,03 % de 
l’àrea bruta de la secció. 

Quan les armadures de les llences es disposen per a controlar la fissuració o per dotar a la fàbrica de 
ductilitat, l’àrea de l’armadura no serà menor que el 0,03 % i la separació vertical no serà major que 600 
mm.   

Un element de fàbrica amb una armadura inclosa en els seus buits, sol·licitada a flexió en una direcció, 
necessita d’una altra armadura transversal en direcció perpendicular a la principal. L’àrea de l’armadura 
transversal no serà menor que 0,05 % del producte de l’ample total pel cantell útil.   

L’armadura transversal pot col·laborar en el control de la fissuració deguda a moviments tèrmics o a la 
humitat.   

En murs amb pilastres armades o altres construccions semblants no fa falta armadura transversal, a no 
ser que sigui necessària per a enllaçar la fàbrica al formigó de farcit.   

Les armadures tindran un diàmetre nominal mínim de 6 mm.   

7.3.5.2. Ancoratges i entroncaments 
 

7.3.5.2.1. Ancoratges 

 L’ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, patilla, o forca. 
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 No s’empraran ancoratges per prolongació recta o per patilla en barres llises de més de 8 mm de 
diàmetre. En barres a compressió no s’empraran ancoratges de ganxo, patilla o agulla de ganxo.   

 Com a longitud d’ancoratge recte lb d’una barra, admetent que la tensió d’adherència és constant, és 
suficient: 

fbod

fyd
Ib

4

φ
=  

On,  
 

  Φ El diàmetre eficaç de la barra d’acer  
  fyd Resistència de càlcul de l’acer d’armat,  
  fbod És la resistència de càlcul d’ancoratge per adherència de l’acer per a armar, obtinguda a 

   partir de la taules 4.8,  

 Quan s’utilitzi ganxo, patilla i agulla de ganxo la longitud d’ancoratge de les barres a tracció pot reduir-se a 
0,7 lb.  

 Quan la secció de l’armadura és major que la requerida pel càlcul, la longitud d’ancoratge pot reduir-se 
proporcionalment, amb un mínim de 0,3 lb, 10 diàmetres, o 100 mm. En compressió a més amb un mínim 
de 0,6·lb 

 

 Quan sigui possible, es disposarà una armadura transversal distribuïda uniformement sobre la longitud 
d’ancoratge, col·locant almenys una barra en la zona corba d’ancoratge. L’àrea total mínima de l’armadura 
transversal serà el 25% de la secció de la barra ancorada. 

 En les armadures de llença, la longitud d’ancoratge s’obtindrà en funció de la resistència característica 
d’ancoratge per adherència determinada en l’apartat 4.5.3.  

7.3.5.2.2. Cavalcament 

 Mentre sigui possible, no es disposaran cavalcamentsd’armadures en zones fortament sol·licitades, o on 
varien les dimensions de la secció (exemple: un graonat en el gruix del mur). La distància lliure entre dos 
armadures cavalcades no serà menor que dos diàmetres ni que 20 mm.   
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 La longitud de cavalcament en les armadures de llença es podrà obtenir en funció del resultat dels assaigs 
realitzats per a obtenir la seva longitud d’ancoratge.  

7.3.5.2.3. Ancoratge de l’armadura transversal 

L’ancoratge de l’armadura transversal (incloent els estreps), es realitzarà per mitjà de ganxos o patilles, 
col·locant on sigui necessari una armadura longitudinal en la zona corba del ganxo o patilla.  

L’ancoratge és eficaç quan la prolongació del ganxo no és menor que 5 diàmetres o 50 mm, i la de la 
patilla no menor que 10 diàmetres o 70 mm.   

7.3.5.2.4. Reducció de l’armadura de tracció 

En un element a flexió, tota barra es perllongarà, a partir del punt en què no és necessària, una longitud 
no menor que el cantell útil de l’element ni 12 diàmetres, excepte en els suports extrems.   

Quan existeixi una càrrega important a una distància menor de 2d de la vora del suport més pròxim, tota 
l’armadura principal de flexió es perllongarà fins al suport i s’ancorarà amb una longitud d’ancoratge de 20 
vegades el diàmetre.   

 
7.3.6. Armadura transversal 

Quan el càlcul requereixi armadura transversal, aquesta es disposarà en tota la llum amb una àrea mínima 
no menor que el 0,1 % de la secció de la fàbrica, (el cantell útil multiplicat per la grossària eficaç de la 
secció considerada).   

La distància màxima entre estreps, s, no serà major que 0,75d ni 300 mm.   

 
7.3.7. Separació d’armadures 

 En general, la distància lliure entre armadures adjacents paral·leles no serà menor que la grandària 
màxima de l’àrid més 5 mm, ni que el diàmetre de l’armadura, ni que 10 mm.   

 La separació entre armadures principals de tracció no serà major que 600 mm, excepte la d’armadures 
concentrades en nuclis o ranures, o en les armadures de llença.   

L’àrea total de l’armadura principal no excedirà el 4% de la secció bruta del farcit del nucli o de la pilastra, 
excepte en la zona de cavalcaments que podrà aconseguir fins al 8%.  

7.3.7.1. Fàbrica confinada 

La fàbrica confinada es construirà entre elements de formigó armat o de fàbrica armada; els elements 
horitzontals coincidiran amb els sostres, els verticals amb les interseccions de murs i amb els muntants de 
buits (quan l’àrea del buit sigui major d’1,5 m2). La separació entre els esmentats elements, tant horitzontal 
com vertical, no superarà els 4 m.   

L’àrea de la secció dels elements veïns serà no menor que 0,02 m², amb una dimensió mínima de 100 mm 
i amb una secció mínima d’armadura de 0,02 t (en mm²) sent ”t” l’espessor en mm del mur, ni menor que 
200 mm².   
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El formigonat dels elements que vagin armats es realitzarà després d’executada la fàbrica i s’ancorarà a 
aquesta.   

Quan s’empri fàbrica confinada realitzada amb peces massisses, perforades o alleugerides, s’utilitzaran 
barres d’un diàmetre no menor que 6 mm i amb una separació no major que 600 mm, correctament 
ancorades en el formigó de farcit i en les juntes de morter.   

 

 

7.3.8. Fàbrica pretesada 
 
7.3.8.1. Armadures pretesades 

Quan els tendons pretesatsadherits a la fàbrica es disposin dins de pilastres, nuclis o cambres plenes amb 
formigó o morter, se seguiran les recomanacions de l’apartat 7.3.3, si les armadures actives són preteses i 
individuals. Per a armadures actives agrupades o posttesades s’aplicaran les especificacions de la 
Instrucció EHE-08. 

Quan els tendons són no adherits i es disposen en pilastres, nuclis o cambres obertes, la forma de 
construcció, el tipus d’armadura i les mesures de protecció proporcionaran el nivell requerit de durabilitat i 
protecció de les armadures pretesades, vigilant especialment l’estanquitat de les proteccions que 
asseguren la durabilitat de les armadures actives enfront dels fenòmens de corrosió sota tensió.   
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7.4. Control d’execució 
 

7.4.1. Recepció de materials 

La recepció de ciments, de formigons, i de l’execució i control d’estos, es troba regulat en documents 
específics.   

7.4.1.1. Peces 

Les peces se subministraran a obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la 
categoria de fabricació.    

Per a blocs de pedra natural es confirmarà la procedència i les característiques especificades en el 
projecte, constatant que la pedra esta sana i no presenta fractures.   

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada, amb probabilitat de no ser aconseguida inferior 
al 5%. El fabricant aportarà la documentació que acredita que el valor declarat de la resistència a 
compressió s’ha obtingut a partir mostres de peces segons UNIX EN 771 i assajades segons UNIX EN 
772-1:2002, i l’existència d’un pla de control de producció en fàbrica que garanteix el nivell de confiança 
citat.   

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mitjà obtingut en 
assaigs amb la norma abans anomenada, si bé el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

El valor mitjà de la compressió declarada pel subministrador, multiplicat pel factor δ de la següent taula ha 
de ser no inferior al valor usat en els càlculs com a resistència normalitzada. Si es tracta de peces de 
categoria I, en les quals el valor declarat és el característic, es convertirà en el mig, utilitzant el coeficient 
de variació i es procedirà anàlogament.  
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Taula 8.1 (CTE-SE-F) Valors del factor δ 

  Menor dimensió horitzontal de la peça (mm) 
Altura peça 

(mm) 50 100 150 200 250 
50 0,85 0,75 0,7 - - 
65 0,95 0,85 0,75 0,7 0,65 
100 1,15 1 0,9 0,8 0,75 
150 1,3 1,2 1,1 1 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,1 
250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

Quan en el projecte s’hagi especificat directament el valor de la resistència normalitzada amb esforç 
paral·lel a la taula, en el sentit longitudinal o en el transversal, s’exigirà al fabricant, a través si és el cas, 
del subministrador, el valor declarat obtingut per mitjà d’assaigs, procedint-se segons els punts anteriors.   

Si no hi ha valor declarat pel fabricant per al valor de resistència a compressió en la direcció d’esforç 
aplicat, es prendran mostres en obra segons UNIX EN771 i s’assajaran segons EN 772-1:2002, aplicant 
l’esforç en la direcció corresponent. El valor mitjà obtingut es multiplicarà pel valor d de la taula anterior, no 
superior a 1,00 i es comprovarà que el resultat obtingut és major o igual que el valor de la resistència 
normalitzada especificada en el projecte.   

Si la resistència a compressió d’un tipus de peces amb forma especial té influència predominant en la 
resistència de la fàbrica, la seva resistència es podrà determinar amb l’última norma esmentada.  

L’arreplega en obra s’efectuarà evitant el contacte amb substàncies o ambients que perjudiquin física o 
químicament a la matèria de les peces.   

7.4.1.2. Sorres 

 Cada remesa de terra que arribi a obra es descarregarà en una zona de sòl sec, convenientment 
preparada per a aquest fi, en la que pugui conservar-se neta.  

 Les terres de diferent tipus s’emmagatzemaran per separat.   

 Es realitzarà una inspecció ocular de característiques i, si es jutja precís, es realitzarà una presa de 
mostres per a la comprovació de característiques en laboratori.   

 Es pot acceptar terra que no compleixi alguna condició si es procedeix a la seva correcció en obra per 
rentat, garbellament o barreja, i després de la correcció compleix totes les condicions exigides. 

 
7.4.2. Ciment i calç 

 Durant el transport i magatzematge es protegiran els aglomerants enfront de l’aigua, la humitat i l’aire. Els 
diferents tipus d’aglomerants s’emmagatzemaran per separat. 
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7.4.3. Morters secs pretesats i formigons preparats 

En la recepció de les barreges preparades es comprovarà que la dosificació i resistència que figuren en 
l’envàs corresponen a les sol·licitades.  

La recepció i el magatzematge s’ajustarà a allò que s’ha assenyalat per al tipus de material.   

Els morters preparats i els secs s’empraran seguint les instruccions del fabricant, que inclouran el tipus de 
pastadora, el temps de pastat i la quantitat d’aigua.   

El morter preparat, s’emprarà abans que transcorri el termini d’ús definit pel fabricant. Si s’ha evaporat 
aigua, podrà afegir-se esta només durant el termini d’ús definit pel fabricant.  

 
7.4.4. Control de la fàbrica 

En tot cas, o quan s’hagi especificat directament la resistència de la fàbrica, podrà acudir-se a determinar 
directament aquesta variable a través de la EN 1052-1  

Si alguna de les proves de recepció de peces falla, o no es donen les condicions de categoria de 
fabricació suposades, o no s’aconsegueix el tipus de control d’execució previst en el projecte, ha de 
procedir-se a un recàlcul de l’estructura a partir dels paràmetres constatats, i si és el cas del coeficient de 
seguretat apropiat al cas.  

Quan en el projecte no defineixi toleràncies d’execució de murs verticals, s’empraran els valors de la taula 
8.2, que s’han tingut en compte en les fórmules de càlcul.  

 
7.4.5. Categories d’execució 

 S’estableixen tres categories d’execució: A, B i C, segons les regles següents.   

Categoria A:  

a) S’usen peces que disposen certificació de les seves especificacions sobre tipus i grup, 
dimensions i toleràncies, resistència normalitzada, succió, i retracció o expansió per humitat.  
 

b) El morter disposa d’especificacions sobre la seva resistència a la compressió i a la flexotracció 
a 7 i 28 dies.  

 
c) La fàbrica disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió segons la norma UNIX EN 

1052-1:1999, a tracció i a tall segons la norma UNIX EN 1052-4:2001. 
 

d) Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la 
supervisió continuada per part del constructor.   

Categoria B:  

a) Les peces estan dotades de les especificació corresponents a la categoria A, excepte en el 
que afecta les propietats de succió, de retracció i expansió per humitat.   
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b) Es disposa d’especificacions del morter sobre les seves resistències a compressió i a 
flexotracció, a 28 dies.   

 
c) Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la 

supervisió continuada per part del constructor. 

  Categoria C:  

 Quan no es compleixi algun dels requisits establerts per a la categoria B. 

 

  Posició     
Tolerància, 

en mm   
Desplom En l’alçada del pis   20   
  En l’alçada total del’edifici 50   
Axialitat       20   
Planeïdad en 1 metro     5   
  En 10 metres   20   
Espessor De la fulla del mur   25   
  Del mur caputxí complert 10   

(1)
La planeïtat es mesura a partir d’una línia recta que uneix dos punts qualssevol de l’element de fàbrica.   

(2)
Excloent el cas en què la grossària del full està directament vinculat a les toleràncies de fabricació de les Peces (en 

fàbriques a soga o a tió). Pot arribar al +5% del gruix del full.  
 
 

7.4.6. Morter i formigó de farcit 

 S’admet la barreja manual únicament en projectes amb categoria d’execució C. El morter no s’embrutarà 
durant la seva manipulació posterior.   



 

 

 

 

 

 pàgina 79 de 95 
 Memòria Tècnica de l’Estructura 

 El morter i el formigó de farcit s’utilitzaran abans d’iniciar-se el sostre. El morter o formigó que hagi iniciat 
el sostre es rebutjarà i no es reutilitzarà.   

 Al dosificar els components del formigó de farcit es considerarà l’absorció de les peces de la fàbrica i de 
les juntes de morter, que poden reduir el seu contingut d’aigua.  

 El formigó tindrà docilitat suficient per a omplir completament els buits en ques’aboqui i sense segregació.   

 Al morter no se li afegiran aglomerants, àrids, additius ni aigua després del seu pastat. 

 Quan s’estableixi la determinació per mitjà d’assaigs de la resistència del morter, s’usarà la UNIX EN 
1015-11:2000.   

 Abans d’omplir de formigó la cambra d’un mur armat, es netejarà de restes de morter i runa. El farciment 
es realitzarà per capes, assegurant que es massissin tots els buits i no se segregui el formigó. La 
seqüència de les operacions aconseguirà que la fàbrica tingui la resistència precisa per a suportar la 
pressió del formigó fresc. 

 
7.4.7. Armadures 

 Les barres i les armadures de llença s’emmagatzemaran, es doblegaran i es col·locaran en la fàbrica 
sense que pateixin danys que les inutilitzin per a la seva funció (possibles erosions que causen 
discontinuïtats en la pel·lícula autoprotectora, ja sigui en el revestiment de resina epoxídica o en el 
galvanitzat).  

 Tota armadura s’examinarà superficialment abans de col·locar-la, i es comprovarà que estigui lliure de 
substàncies perjudicials que puguin afectar l’acer, al formigó, al morter o a l’adherència entre ells.   

 S’evitaran els danys mecànics, ruptura en les soldadures de les armadures de llença, i dipòsits superficials 
que afectin l’adherència.   

 S’utilitzaran separadors i estreps quan es precisen per a mantenir les armadures en la seva posició amb el 
recobriment especificat.   

 Quan sigui necessari, es lligarà l’armadura amb fil d’Aram per a assegurar que no es mogui mentre 
s’aboqui el morter o el formigó de farcit.   

 Les armadures se solaparan només on ho permeti la direcció facultativa, bé de manera expressa o per 
referència a indicacions reflectides en plans.  

 En murs amb pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb antelació suficient per a executar la 
fàbrica sense destorbar. Els buits de fàbrica en què s’inclou l’armadura se n’aniran omplint amb morter o 
formigó al aixecar-se la fàbrica.   

 
7.4.8. Protecció de fàbriques en execució 

Les fàbriques acabades de construir es protegiran contra danys físics, (per exemple, col·lisions), i contra 
accions climàtiques.   
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La coronació dels murs es cobrirà per a impedir el rentat del morter de les juntes per efecte de la pluja i 
evitar eflorescències, escrostonats per pinyols i danys en els materials higroscòpics.   

Es prendran precaucions per a mantenir la humitat de la fàbrica fins al final del sostre, especialment en 
condicions desfavorables, com ara baixa humitat relativa, altes temperatures o forts corrents d’aire.   

Es prendran precaucions per a evitar danys a la fàbrica acabada de construir per efecte de les gebrades.   

Si fóra necessari, aquells murs que quedin temporalment sense travar i sense càrrega estabilitzant però 
que puguin estar sotmesos a càrregues de vent o d’execució, es recolzaran provisionalment, per a 
mantenir la seva estabilitat.   

Es limitarà l’alçada de la fàbrica que s’executi en un dia per a evitar inestabilitats i incidents mentre el 
morter està fresc. Per a determinar el límit adequat es tindran en la grossària del mur, el tipus de morter, la 
forma i densitat de les peces i el grau d’exposició al vent.   
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8. FUSTA 
 
8.1. Característiques generals de la fusta 

 
Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran 
mitjançant fusta. Les característiques més rellevants del material es detallen a continuació: 
 
S’utilitza per l’execució de bigues i corretges de coberta. S’han utilitzat les dades referents a les 
característiques de la fusta de qualitat GL24h. Per la comprovació dels elements existents s’ha considerat 
una fusta C18 tal i com indica l’estudi realitzat per part del laboratori in-situ.  
 
Les característiques considerades en el present projecte han estat les següents: 
 
 
Resistència  a compressió. 
 
La resistència a compressió per al tipus de fusta que s’ha considerat coincideix amb la resistència 
característica, i li correspon un valor característic de 24 N/mm2 per a compressions paral·leles a les fibres, 
mentre que els valors per a compressions ortogonals a les fibres seria de 2.7 N/mm2.  
 
 
Resistència  a la flexió. 
 
La resistència a flexió característica per aquest tipus de fusta li correspon un valor de 24 N/mm2. 
 
 
Resistència a tracció. 
 
La resistència a tracció per aquest tipus de fusta que s’ha considerat coincideix amb la resistència 
característica, i li correspon un valor característic de 16.5 N/mm2 per a traccions paral·leles a les fibres, 
mentre que els valors per a traccions ortogonals a les fibres és de 0.4 N/mm2.  
 
 
Mòdul d’elasticitat longitudinal. 
  
El mòdul d’elasticitat mitjà paral·lel a les fibres que correspondria al tipus de fusta considerada tindrà un 
valor de 11.6 kN/mm2, mentre que el valor mitjà ortogonal a les fibres seria de 0.39 kN/mm2. 
 
 
Mòdul d’elasticitat transversal. 
 
Li correspon un valor de 0.72 kN/mm2. 
 
 
Densitat. 
 

La densitat utilitzada en la present justificació de càlcul ha estat de 380 Kg/m3. 
 
 

8.2. Durabilitati manteniment de l’estructura 
 
8.2.1. Durabilitat 
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La durabilitat d’una estructura depèn, en gran part, del disseny constructiu, encara que en alguns casos es 
també necessari afegir un tractament.  

8.2.1.1. Protecció de la fusta 

La fusta pot patir danys causats per agents biòtics i abiòtics. L’objectiu de la protecció preventiva de la 
fusta es mantenir la probabilitat de patir danysper aquest origen en un nivell acceptable.  

El fabricant d’un producte indicarà, en el envàsi documentació tècnica del nomenat producte, les 
instruccions d’ús i manteniment.   

8.2.1.2. Protecció preventiva front alsagents biòtics 

Els elements estructurals de fusta han d’estar protegits d’acord amb la classe de risc a la que pertanyen, i 
segons es defineix a continuació:   

El concepte de classe de risc està relacionat amb la probabilitat de que un element estructural pateixi atacs 
per agents biòtics, i principalment en funció del grau d’humitat que arribi a assolir durant la seva vida de 
servei. Es defineixen las següents classes de risc: 

a) classe de risc 1: l’element estructural estàsota coberta protegit de la intempèriei no 
exposat a la humitat. En aquestes condicions la fusta massissa té un contingut de humitat 
menor que el 20%. Exemples: elements estructurals en general que no estan pròxims a 
fonts d’humitat, estructures en l’interior d’edificis;  

b) classe de risc 2: l’element estructural està sota la coberta i protegit de la intempèrie però 
es pot donar ocasionalment un contingut de humitat major que el 20 % en part o en la 
totalitat de l’element estructural. Exemples: estructura d’una piscina coberta en la que es 
manté una humitat ambiental elevada amb condensacions ocasionals i elements 
estructurals propers a conductes d’aigua;  

c) classe de risc 3: l’element estructural es troba al descobert, no en contacte amb el terra i 
sotmès a una humidificació freqüent, superant el contingut d’humitat el 20%. Exemples: 
pont de tràfic peatonali pèrgoles;  

d) classe de risc 4: l’element estructural està en contacte amb el terra o amb aigua dolçai ex-
posat per tant a una humidificació en la que supera permanentment el contingut de 
humitat del 20%. Exemples: construccions en aigua dolça i pilars en contacte directe amb 
el terra;  

e) classe de risc 5: situació en la qual l’element estructural està permanentment en contacte 
amb aigua salada. En aquestes circumstàncies el contingut d’humitat de la fusta es major 
que el 20%, permanentment. Exemple: construccions en aigua salada.  

8.2.1.2.1. Protecció preventiva enfront als agents biòtics i mètodes d’impregnació 

Protecció superficial: és aquella en la que la penetració mitja assolida per el protector és de 3 mm, sent 
com a mínim de 1 mm en qualsevol part de la superfície tractada. Es correspon amb la classe de 
penetració P2 de la norma UNE EN 351-1.  

Protecció mitja: és aquella en la que la penetració mitja assolida per el protector és superior a 3 mm en 
qualsevol zona tractada, sense arribar al 75% del volum impregnable. Es correspon amb las classes de 
penetració P3 a P7 de la norma UNE EN 351-1.  

Protecció profunda: és aquella en que la penetració mitja assolida per el protector és igual o superior al 
75% del volum impregnable. Es correspon amb las classes de penetració P8 i P9 de la norma UNE EN 
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351-1.  

 
8.2.1.2.2. Elecció del tipus de protecció enfront a agents biòtics 

En la taula 3.2 s’indica el tipus de protecció exigit en funció de la classe de risc.  

Taula 3.2 (segons CTE-SE-M) Elecció del tipus de protecció 
  Classe de risc   Tipus de protecció   
 1  Cap  
 2  Superficial  
 3  Mitja  
  4 i 5   Profunda   

 

Algunes espècies coníferes freqüentment utilitzades en construcció com avets, pícees, cedreroig, 
sóndifícilment impregnables. El fabricant garantirà que la espècie a tractar és compatible amb el tractament 
en profunditat (iamb les pegues en el casd’utilitzar-se).  

En les obres de rehabilitació estructural en las que s’haguessin detectat atacs previs per agents xilòfags, 
s’aplicarà com a mínim:  

a) als nous elements: tractament superficial  
b) als elements existents: protecció mitja en classe de risc 1; protecció mitja en classe de risc 

2, i protecció profunda en classes de risc 3 i superiors.  

Per a la protecció de peces de fusta laminada encolada:  

a) En el cas de protecció superficial, es realitzarà sobre la peça acabada i després de les 
operacions d’acabat (raspallada, mecanitzat d’arestesi trepants etc.).  

En el cas de protecció mitjana o de profunditat,es realitzarà sobre les làminesprèviament al seu encolat. El 
fabricant haurà de comprovar que el producte protector és compatible ambl’encolat, especialment quan es 
tracti de protectores orgànics.  

8.2.1.3. Protecció preventiva en front als agents meteorològics 

El millor protector enfront als agents meteorològics és el disseny constructiu, i especialment les mesures 
que eviten o minimitzen la retenció d’aigua.  

Si la classe de riscés igual o superior a 3,els elements estructurals han d’estar protegits en front als agents 
meteorològics.  

A l’exterior han d’utilitzar-se productes de porusobert, ja que no formen pel·lículai per tant permeten el flux 
d’humitat entre l’ambient i la fusta.  

8.2.1.4. Durabilitat natural i impregnabilitat 

La necessàriadefinició de la classeresistent en el projecte no implica la especificació d’una espècie. Cada 
espècie, i en concret les seves parts de duramen ialbura (a les que direm zones), té associada el que 
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s’anomena durabilitat natural.  

L’albura o el duramen d’una espècie no téperquè requerir protecció per una determinada classe de risc tot i 
que així ho indiqui la taula 3.2.  

Cada espèciei zona té també associada una impregnabilitat, és a dir, una certa capacitat de ser 
impregnada ambmajor o menor profunditat. En cas que s’especifiqui l’espècie i zona, s’ha de comprovar 
que el tractament prescrit a l’element és compatible ambla seva impregnabilitat. 

En el cas que el tractament impregni la fusta, en obra s’ha de constatar que es lliura el producte conforme 
als requisits del projecte.  

 
8.2.2. Protecció contra la corrosió des elements metàl·lics 

A la taula 3.3 s’inclouen els valors mínims delgruix del revestiment de protecció enfront a la corrosió o el 
tipus d’acer necessari segonsles diferents classes de servei.  

Taula 3,4 (CTE-SE-M) Protecció mínima enfront a la corrosió (relativa a la norma ISO 2081), o 
tipus d’acer necessari 
 

Element de fixació 
Classe de servei 

1 2 3 
Clausi tirafons amb d ≤4   Cap Fe/Zn 12c(1) Fe/Zn 25c(2) 
Perns, passadors i claus amb d > 4 Cap Cap Fe/Zn 25c(2) 
Grapes    Fe/Zn 12c(1) Fe/Zn 12c(1) Acer inoxidable 

Plaques dentades i xapes d’acer amb espessor de 
fins a 3 mm Fe/Zn 12c(1) Fe/Zn 12c(1)      Acer inoxidable 
Xapes d’acer amb espessor per sobre de 3 mmfins a 
5 mm Cap Fe/Zn 12c(1) Fe/Zn 25c(2) 
Xapes d’acer amb espessor superior a 5 mm Cap Cap Fe/Zn 25c(2) 

 
(1) Si s’utilitza galvanitzat en calentla protecció Fe/Zn 12c ha de substituir-se per Z 275, ila protecció Fe/Zn 25c ha de substituir-

seper Z350. 
(2) En condicions exposades especialment a la corrosió ha de considerar-se d’utilització de Fe/Zn 40c, un galvanitzat en calent 

més gruixuto acer inoxidable. 
 

 
8.2.3. Condicions relatives a les unions 

Les unions exteriors exposades al’aigua han de dissenyar-se de forma que s’eviti la retenció de l’aigua.  

En les estructures que no estiguin en Classe de Servei 1 ó 2, a més de la consideració del tractament de 
la fusta i la protecció d’altres materials, les unions han de quedar ventilades iamb capacitat d’evacuar 
l’aigua ràpidamenti sense retencions.  

 
8.2.4. Manteniment 
 
Bàsicament, el mantenimenthaurà de fer-se en front a l’alteració per part d’insectes que alterin la seva 
composició física. 
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Per aquest motiu, s’ha de protegir l’estructura de l’ intempèrie. Així doncs, s’ha d’aplicar en totes les 
superfícies exposades una imprimació de pintura o producte antiparàsits. Aquesta imprimació serà 
objected’un control periòdic, ambla finalitat de detectar possibles indicis d’atacs per part d’insectes o 
putrefacció per l’acció del’aigua.  
 
A tal efecte es preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment: 
 

- L’estructura de fusta és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de 
realitzar-se una revisió de l’estructura cada 3 anys, detectant punts d’inici de possibles 
atacs, en els que haurà de raspallar-se el material degradati protegir la zona deteriorada, 
mitjançant la imprimació local o reforç pertinent.  
 
Cada 10 anyshaurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació existent per a un 
posterior pintat total de l’estructura. 

 
- L’estructura de fusta és exterior o en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de 

realitzar-se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de possibles 
atacs, en els que haurà de raspallar-se el material degradati protegir la zona deteriorada, 
mitjançantl’imprimació local o reforç pertinent. 
  
 Cada 5 anyshaurà de procedir-se a un aixecament de l’imprimació existent per a un 
posterior  pintat total de l’estructura. 

 
- L’estructura de fusta és exterior o exposada a un ambient d’agressivitat elevada: haurà de 

realitzar-se una revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de possibles atacs, 
en els que haurà de raspallar-se el material degradati protegir la zona deteriorada, 
mitjançantl’imprimació local o reforç pertinent. 
 
Cada 2 anyss’haurà de procedir a aixecar l’imprimació existent, per un posterior pintat total 
de l’estructura. 

 
 
8.3. Toleràncies 

Les exigències relatives a les dimensions i a les toleràncies de fabricació dels elements estructurals poden 
establir-se en el projecte, de forma específica, en funció de les condicions de fabricació i muntatge. De no 
especificar-se en el projecte el fabricant o subministrador haurà de complir allò indicant a continuació.  

 
8.3.1. Elements estructurals 

Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la fusta 
serrada, s’ajustaran als límits de tolerància de la classe 1 definits en la norma UNIX EN 336 per a 
coníferes i xop. Aquesta norma s’aplicarà, també, per a fustes d’altres espècies de frondoses amb els 
coeficients d’inflor i minva corresponents, fins que no existeixi norma pròpia.  

Les toleràncies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals dela fusta 
laminada encolada, s’ajustaran als límits de tolerància definits en la norma UNIX EN 390.  

El bombat de columnes i bigues mesurat en el punt mitjà de l’obertura, en aquells casos en què puguin 
presentar-se problemes d’inestabilitat lateral,  o en barres de pòrtics, ha de limitar-se a 1/500 de la longitud 
del buit en peces de fusta laminada i microlaminada o a 1/300 en peces de fusta massissa.  
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8.3.2. Gelosies amb unions de plaques dentades 

Durant la fabricació, les peces han d’estar lliures de distorsions dins dels limites definits en la norma EN 
TC 124-1.3. No obstant això, si les peces es distorsionen durant el període de temps que transcorre entre 
la fabricació i el muntatge poden adreçar-se sense causar dany ala fusta o a les unions. En aquest cas les 
cintres poden considerar-se vàlides per al seu ús.  

Després del muntatge, s’admet un bombat màxim de 10 mm en qualsevol peça de la cintra sempre que es 
refermi de manera segura en la coberta acabada de manera que s’eviti el moment provocat per la dita 
distorsió.  

Després del muntatge, la desviació màxima d’una cintra respecte a la vertical no ha d’excedir el valor de 
10 + 5·(H – 1) mm, amb un valor màxim de 25 mm; on H és l’altura (diferència de cota entre suports i punt 
més alt), expressada en metres.  

 
8.4. Materials 
 

8.4.1. Fusta massissa 

Dins delafusta massissa s’inclou la fusta serrada i la fusta de robust.  

La fusta serrada, per al seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada a una classe 
existent.  

Les classes resistents són: 

a) Per a coníferes ixop: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 i C50;  
b) Per a frondoses: D30, D35, D40,  D50, D60 i D70.  

En les quals els números indiquen el valor de la resistència característica a flexió, fm,k , expressada en 
N/mm2. 

En l’annex E figuren els valors de les propietats de resistència, rigidesa i densitat associats a cada classe 
resistent de fusta laminat serrat..  
 
 
8.4.2. Fusta laminada encolada 

La fusta laminada encolada, per al seu ús en estructures, estarà classificada quedant assignada a una 
classe resistent (veure procediment d’assignació en l’annex D).  

Les classes resistents són: 

a) Pera fusta laminada encolada homogènia: GL24h, GL28h, GL32h i GL36h;  
 

b) Pera fusta laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c i GL36c.  
En las quals els números indiquen el valor de la resistència característica a flexió, fm,g,k , 
expressada en N/mm2. 
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Les unions dentades per a peces senceres fabricades d’acord amb la norma UNIX ENV 387 no han 
d’utilitzar-se en classe de servei 3 quan en la unió canvia la direcció de la fibra.  

 
8.4.3. Fusta microlaminada 

La fusta microlaminada per a ús estructural haurà de subministrar-se amb una certificació dels valors de 
les propietats mecàniques i de l’efecte de la grandària d’acord amb els plantejaments generals d’aquesta 
memòria. 

 
8.4.4. Taulell estructural 

L’ús dels diferents tipus de taulells ha de limitar-se a les classes de servei contemplades per a cada tipus 
en la taula 2.1.  

 
8.4.5. Adhesius 

La documentació tècnica de l’adhesiu ha d’incloure les prescripcions d’ús i incompatibilitats.   

L’encolat de peces de fusta d’espècies diferents o de productes derivats de la fusta varia (sobretot si els 
coeficients de contracció són diferents) requereix un coneixement específic sobre la seva viabilitat.  

8.4.5.1. Tipus d’adhesius 

A la taula 4.1 es descriuen els adhesius utilitzats en fusta per a ús estructural i la seva adequació a la 
classe de servei.  

Taula 4.1 (segons CTE-SE-M) Tipus de adhesius en fusta per a us estructural i la seva adequacióamb la 
classe de servei.  
 

Tipus de adhesiu 
Abrev
iatura  

Classe de servei  Observacions  

1 2 3 

Fenol-formaldehído(1) (5)  PF  apte(1) apte(1) apte(1) 

Adhesiu per a encolar 
en calent (110º-140ºC); 
adequat pera fabricació 
de taulells de fusta.  

Resorcina-fenol-formaldehído(5) 

Resorcina-formaldehído(5) 
Melamina-urea-formaldehído(2)(6) 
Urea-formaldehído(6) 

RPF 
RF 

MUF 
UF 

apte  
Apte 
Apte 
apte 

Apte 
Apte 
Apte 
Poc apte 

Apte 
Apte 
Poc apte 
No apte 

 

Poliuretà(6)  PU  Apte  apta  apte 

Aptitud reduïda per a 
omplirels junts. El 
fabricant indicarà les 
prestacions en front el 
foc.  

Resines epòxid (4) (6)  EP  
apte  apte  apte Apta pera junts 

gruixuts. Pressió 
d’encolat reduïda.  
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(1)  Només per a encolat en calent (110º - 140 ºC); adequat per a fabricació de taulells derivats de la fusta.  
(2)  Preferentment per a encolar per sobre de 30 ºC.  
(3)  No adequada per una humitat relativa del aire elevada isimultàniaamb una temperatura per sobre de 50 ºC.  
(4)  No adequada pertemperatures superiors als 50 ºC.  
(5)  Línees de cola de color marro fosc.  
(6)  Línees de cola transparentes.  

Els adhesius que compleixin les especificacions per al Tipus I, definides en UNIX EN 301, poden utilitzar-
se en totes les classes de servei, i els que compleixin les especificacions per al Tipus II únicament en la 
classe de servei 1 o 2 i mai exposats de forma perllongada a temperatures superiors als 50 °C.  

8.4.5.2. Exigències relatives als adhesius 

Els adhesius utilitzats en la fabricació d’elements estructurals de fusta s’ajustaran a les normes UNIX EN 
301 i UNIX EN 12436: 2002.   

En el producte s’indicarà de forma visible que l’adhesiu és apte per a ús estructural, així com per a què 
classes de servei és apte.  

 
8.4.6. Unions 

 
8.4.6.1. Unions tradicionals 

Les unions tradicionals, també denominades fusteres o unions per contacte, transmeten les forces per 
mitjà de tensions de compressió localitzada i de tallant entre les mateixes peces de fusta per mitjà del tall i 
mecanització adequats. El material aportat (generalment ferramentes en forma de platines i altres 
elements de fixació) és molt reduït i la seva funció és la de mantingui en posició les unions. En alguns 
casos poden servir per a reforç de la unió o per a resistir una inversió de la sol·licitació.  

8.4.6.2. Elements mecànics de fixació 

Els elements mecànics de fixació contemplats en aquesta memòria per a la realització de les unions són: 

a) de tipus clavilla: claus de fusta llisa o amb ressalts, grapes, tirafons (cargols rosca fusta), perns 
o passadors.  
 

b) connectadors: d’anella, de placa o dentats.  

En el projecte s’especificarà, per a la seva utilització en estructures de fusta, i per a cada tipus d’element 
mecànic de fixació de tipus clavilla:  

a) resistència característica a tracció del’acer fu,k;  
 

b) informació geomètrica que permeti la correcta execució dels detalls;  
 
 
8.5. Execució 
 

8.5.1. Materials 

Caseïna (6) 
 apte  poc apte no apte És necessari un 

fungicida.  
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Abans de la seva utilització en la construcció, la fusta ha d’assecar-se, en la mesura que sigui possible, 
fins a aconseguir continguts d’humitat adequats a l’obra acabada (humitat d’equilibri higroscòpic).  

Si els efectes de les contraccions o minves no es consideren importants, o si han sigut reemplaçades les 
parts danyades de l’estructura, poden acceptar-se continguts més elevats d’humitat durant el muntatge 
sempre que s’asseguri que la fusta podrà assecar-se al contingut d’humitat desitjat.  

 
8.5.2. Detalls Constructius 

De cara a la formalització de junts entre elements, i per a elements formats amb fusta de conífera, es 
consideraren les següents variacions dimensionals d’origen higrotèrmic:  

a) Pera taulells contraxapats i de OSB, i en el seu pla, serà com a màxim de valor 0,02% per 
cada 1% de variació de contingut d’humitat del mateix.  
 

b) Pera fusta serrada, laminada o microlaminadaes podrà prendre, per cada 1% de variació de 
contingut d’humitat, un valor de 0,01% en direcció longitudinal i 0,2% en la transversal 
(aquesta última correspon en realitat a la tangencial, i la radial es podrà prendre com a 0,1%).  

A continuació s’enumeren una sèrie de bones pràctiques que milloren notablement la durabilitat de 
l’estructura:  

a) evitar el contacte directe de la fusta amb el terreny, mantenint una distancia mínima de 20cm i 
disposant un material hidròfug (barrera antihumitat);  
 

b) evitar que les arrencades de suportsi arcs restin embeguts en el formigó oalgun altre material 
de fàbrica. Per aixòes protegirà de la humitat col·locant-se a una distancia suficient del terra o 
sobre capes impermeables;  

 
c) ventilar les trobades entre bigues en murs, mantenint una separació mínima de 15 mm entre la 

superfície de la fusta i el material del mur. El suport en la seva base ha de realitzar-se a través 
d’un material intermig, separador, que no transmeti la possible humitat del mur(vegi figura 
11.2.a);  

 
d) evitar unions en les que es puguiacumular l’aigua;  

 
e) protegir la cara superior dels elements de fusta que estiguin exposats directament a la in-

tempèrie i en els que pugui acumular-se l’aigua. En el cas d’utilitzar un coixinet(normalment de 
xapa metàl·lica), aquest coixinetha de permetre, amés, l’aireació de la fusta que corbi(vegi 
figura 11.2.b); 

 
f) evitar que les testes dels elements estructurals de fusta restin exposats a l’aigua de pluja 

amagant-se, quan sigui necessari, amb una peça de rematada protectora (vegi figura 11.2.c); 
 

g) facilitar, en general, al conjunt de la coberta la ràpida evacuació de les aigües de pluja i 
disposar desistemes de desguàs de las condensacions 
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Figura 11.2 (segons CTE) a), b) i c). Exemples de detalls constructius de protecció d’elements estructurals 

Els possibles canvis de dimensions, produïts per la inflació o minva de la fusta, no han de 
restarenregistrats per lloses elements d’unió: 

a) en general, en pecesde cantell superior a 80 cm, no s’han d’utilitzarcavalcament ni nusos rígids 
realitzats amb plaques d’acer que coartin el moviment de la fusta (veure figura 11.3 a) 
 

b) les solucions amb plaques d’acer i perns resten limitades a situacions en les que s’esperen 
petits canvis de les condicions higrotèrmiquesdel’ambient i el cantell dels elements estructurals 
no supera els 80cm. Igualment succeeix en unions de tipus corona en els nusos d’unió de 
pilar/dentell en pòrtics de fusta laminada, figura 11.3 

 

 
Taula 11.3 Uniones corona 
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a) Enllaç amb cobrijunta metàl·lic que abracen ambdós peces. Es fixen amb perns i connectors. Si s’empren plaques 
metàl·liques s’ha de tenir en compte l’efecte de restricció dels moviments de la fusta per canvis del contingut d’humitat. 
Per tal motiu quedaran limitats els cantells de les peces a unir. 
 

b) Unió en corona de nus de pòrtic. Es tracta d’una unió rígida entre les dos peces que constitueixen el pilar i la llinda, 
que queda abraçat per les peces del pilar. La unió es realitza per mitjà d’una sèrie de perns més connectors segons 
els necessitats del càlcul, que cusen les tres peces. És aconsellable que el cant de la peça no superi els 80 cm. 
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8.6. Control 
 

8.6.1. Subministramenti recepció dels materials 
 
8.6.1.1. Identificació del subministre 

En l’albarà de subministrament o, si és el cas, en documents a banda, el subministrador facilitarà, 
almenys, la següent informació per a la identificació dels materials i dels elements estructurals:  

 

a) Ambcaràcter general:   

- nombre idirecció de l’empresa subministradora;  

- nombre idirecció de la fàbrica o dela serradora, segons correspongui;  

- data del subministrament;  

- quantitatsubministrada; certificat d’origen, i distintiu de qualitat del producte, en el seu 
cas.  

b) Ambcaràcterespecífic:  

i) fusta serrada:  

- espèciebotànicaiclasseresistent (la classeresistentpot declarar-se indirectamentmitjançant 
la qualitatambindicació de la norma de classificacióresistentutilitzada);  

- dimensions nominals;  

- contingut d’humitat o indicació d’acordamb la norma de classificaciócorresponent.  

ii) taulell:  

- tipus de taulell estructural segons norma UNE (ambdeclaració dels valores de les 
propietats de resistència, rigidesai densitat associades al tipus de taulell estructural 

- dimensions nominals.  

iii) element estructural de fusta laminada encolada:  

- tipus d’element estructural iclasseresistent (de la fusta laminada encolada empleada);  

- dimensions nominals;  

- marcat segons UNE EN 386.  

iv) altres elements estructurals realitzats en taller:  

- tipus d’element estructural ideclaració de la capacitatportant del’elementambindicació de 
les condicions de recolzament (o els valors de les propietats de resistència, rigidesai 
densitat dels materials que el conformen);  

- dimensions nominals. 

- Marcat segons UNE EN 386 

v) fusta iproductes derivats de la fusta tractats amb productes protectores:  

- certificat del tractament en el que s’ha de fer servir: la identificació del’aplicador; l’espècie 
de fusta tractada; el protector utilitzatiel seu número de registre (Ministeri de 
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SanitatiConsum); el mètoded’aplicacióutilitzat; la categoria de risc que cobreix; la data del 
tractament; precaucions a prendre davant mecanitzacions posteriors al tractament; 
informacionscomplementàries, en el seu cas.   

vi) Elementsmecànics de fixació:   

- tipus (clau sense o ambressalts, tirafons, passador, pern o grapa) iresistència caracterís-
tica a tracció del’aceritipus de protecció contra la corrosió;   
-  dimensions nominals;  
- declaració, quan sigui necessari, dels valors característics de resistència 
al’aixafamentimomentplàstic per a unions fusta-fusta, fusta-taulelli fusta-acer.  

8.6.1.2. Control de recepció en obra  

Comprovacions:  

a) a l’arribada dels productes a l’obra, el director de la execució de l’obra comprovarà: 

i) ambcaràcter general:  

- aspectei estat general del subministrament;  

- que el producteés identificablei s’ajusta a les especificacions del projecte.  

ii) ambcaràcterespecífic:  

- esrealitzarà, també, les comprovacions que en cada cas es considerin oportunes de les 
que a continuació s’estableixen excepte, en principi, les que estiguin avalades 
pelsprocediments reconeguts en el CTE; 

- fusta serrada: espèciebotànica: La identificacióanatòmica es realitzarà en el laboratori 
especialitzat; ClasseResistent: La propietat o propietats de resistència, rigidesa i 
densitat, s’especificaran segons notació iassaigs; toleràncies en les dimensions: S’ajustaran 
a la norma UNE EN 336 per fustes de coníferes. Aquesta norma, mentre no existeixi norma 
pròpia, s’aplicarà també per fustes de frondosesambelscoeficients de inflamacióimerma de 
l’espècie de frondosa utilitzada; contingut d’humitat: excepteespecificació en contra, ha de 
ser ≤ 20% segons UNE 56529 o UNE 56530.  

- taulells: propietats de resistència, rigidesai densitat: Es determinarà segons notació 
iassaigs; toleràncies en les dimensions: Segons UNE EN 312-1 per a taulells de partícules, 
UNE EN 300 per a taulells d’encenalls orientades (OSB), UNE EN 622-1 per a taulells de 
fibres i UNE EN 315 per a taulells contraxapats;  

- elementsestructurals de fusta laminada encolada: ClasseResistent: La propietat o 
propietats de resistència, de rigidesai la densitat, s’especificaran segons notació del apartat 
4.2.2; toleràncies en las dimensiones: Segons UNE EN 390. 

- Altreselementsestructuralsrealitzats en taller. Tipus, propietats, tolerànciesdimensionals, 
planeïtat, contrafletxes (en el seu cas): Comprovacions segonsallò especificat en la 
documentació del projecte.  

- fusta i productes derivats de la fusta, tractats amb productes protectors. Tractament 
aplicat: es comprovarà la certificació del tractament.  

- Elementsmecànics de fixació. Escomprovarà la certificació del tipus de material utilitzati 
del tractament de protecció.Criteri general de no-acceptació del producte.L’ 
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incomplimentd’alguna de las especificacions d’un producte, excepte demostració de que no 
suposi cap risc apreciable, tant de les resistències mecàniques com de la durabilitat, 
seràcondiciósuficient per a la no-acceptació del productei en el seu cas de la partida. 

  
9. PROGRAMES DE CÀLCUL 
 

 
NOM COMERCIAL:  Cype. Arquitectura Ingenieria y Construcción 
EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 
VERSIÓ:  2019.k 
LLICENCIA: 97023 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes 
matricials de rigidesa, formant amb barres els elements que defineixen 
l’estructura: pilars, bigues i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació 
en tots els nusos considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesis 
d’indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament del 
sostre,  impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix.  
Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats 
de càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels 
materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 

 
NOM COMERCIAL: CYPE 3D.  
EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 
VERSIÓ:  2019.k 
LLICENCIA:  97023 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza el càlcul d’estructures tridimensionals de barres amb 
perfils d’acer, fusta i alumini, incloent la fonamentació i el sistema 
d’arriostrament en front de forces horitzontals.   
Disseny d’unions i plaques d’ancoratge d’acer.  

 
NOM COMERCIAL:  Win Eva 
EMPRESA:  E.T.S.A.B + U.P.C. 
VERSIÓ: Wineva 8 
LLICENCIA:  709-X 
DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El Win Eva és un programa de resolució d’estructures de barres en dues 
dimensions, destinat a l càlcul de les deformacions elàstiques i els esforços. 

 
NOM COMERCIAL:  Prontuarioinformático del hormigón estructural 
EMPRESA:  UniversidadPolitécnica de Madrid 
VERSIÓ:  3.1.5 EHE-08 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa consisteix en el càlcul de seccions de formigó armat, on 
determinant la geometria i la secció d’acer, es poden determinar els esforços 
màxims assumibles tant per ELS, com per ELU.  

 
NOM COMERCIAL:  METALPLA 2009 rev.1 / ESTRUMAD 2009 rev.1 
EMPRESA:  Demontrizprogramación a medida S.L. 
VERSIÓ: Revisió 82 versió control 2.30 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza el càlcul d’estructures de barres metàl·liques en 2D i 3D, 
seguint la teoria del càlcul matricial i tenint en consideració efectes de segon 
ordre. 
Per tant s’obtenen resultats d’esforços i deformacions. 
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10. NORMATIVA 
 
EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural". 
EAE , “ Instrucción de Acero estructural” 
CTE- Código técnico de la Edificación  
 DB-SE-AE Acciones en la edificación 
 DB-SE-C  Cimientos 
 DB-SE-A  Acero 
 DB-SE-F  Fábrica 
 DB-SE-M Fusta 
 DB-SI   Seguridad en caso de incendios 
NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 
  
"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 
 
 
 
 

 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

465 
 

AN 7.4. Càlculs estructurals 

 

 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANNEX DE CÀLCUL: 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL SANT JULIA DE VILATORTA 
 



 

 

 
Annex de càlcul 

JM5315 

 

 

En el següent annex de càlcul s’adjunta la següent documentació:  

 

 

1- Justificació de la fonamentació existent.  

2- Justificació estintolament general sostre planta primera 

3- Justificació cancell d’accés 

4- Justificació nucli escala exterior 

5- Justificació coberta estat actual 

6- Justificació coberta proposta reforç 

7- Justificació murs urbanització 

8- Justificació estintolaments.  
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Listados
BIBLIOTECA A SANT JULIA DE LA VILATORRADA. T9S ARQUITECTURA Fecha: 14/05/19
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

Listados
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría

2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(MPa) ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.1.2.- Descripción
Descripción

Material
Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 120 B

(HEB) - 2.880 0.120 1.00 1.00 - -

N3/N4 N3/N4 HE 120 B
(HEB) - 3.000 - 1.00 1.00 - -

N6/N48 N6/N5 HE 360 B
(HEB) - 0.241 - 1.00 1.00 - -

N48/N38 N6/N5 HE 360 B
(HEB) - 0.750 - 1.00 1.00 - -

N38/N10 N6/N5 HE 360 B
(HEB) - 1.055 - 1.00 1.00 - -

N10/N8 N6/N5 HE 360 B
(HEB) - 1.780 - 1.00 1.00 - -

N8/N5 N6/N5 HE 360 B
(HEB) - 2.910 - 1.00 1.00 - -

N8/N7 N8/N7 HE 180 B
(HEB) - 1.275 - 1.00 1.00 - -

N10/N9 N10/N9 HE 180 B
(HEB) - 1.275 - 1.00 1.00 - -

N13/N2 N13/N12 IPE 240
(IPE) - 3.975 - 1.00 1.00 - -

N2/N33 N13/N12 IPE 240
(IPE) - 1.515 - 1.00 1.00 - -

N33/N12 N13/N12 IPE 240
(IPE) - 2.610 - 1.00 1.00 - -

N14/N16 N14/N15 IPE 360
(IPE) - 2.415 - 1.00 1.00 - -

N16/N15 N14/N15 IPE 360
(IPE) - 2.385 - 1.00 1.00 - -

N17/N34 N17/N16 IPE 360
(IPE) - 0.290 - 1.00 1.00 - -

N34/N32 N17/N16 IPE 360
(IPE) - 5.070 - 1.00 1.00 - -

N32/N16 N17/N16 IPE 360
(IPE) - 0.470 - 1.00 1.00 - -

N19/N47 N19/N18 HE 360 B
(HEB) - 0.674 - 1.00 1.00 - -

N47/N28 N19/N18 HE 360 B
(HEB) - 0.750 - 1.00 1.00 - -
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Descripción

Material
Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N28/N18 N19/N18 HE 360 B
(HEB) - 5.745 - 1.00 1.00 - -

N20/N49 N20/N21 IPE 270
(IPE) - 3.645 - 1.00 1.00 - -

N49/N21 N20/N21 IPE 270
(IPE) - 0.682 0.068 1.00 1.00 - -

N22/N50 N22/N23 IPE 270
(IPE) - 3.645 - 1.00 1.00 - -

N50/N23 N22/N23 IPE 270
(IPE) - 0.682 0.068 1.00 1.00 - -

N27/N26 N27/N26 IPE 160
(IPE) - 2.069 - 1.00 1.00 - -

N28/N23 N28/N29 IPE 270
(IPE) - 1.670 - 1.00 1.00 - -

N23/N21 N28/N29 IPE 270
(IPE) - 1.610 - 1.00 1.00 - -

N21/N38 N28/N29 IPE 270
(IPE) - 1.670 - 1.00 1.00 - -

N38/N29 N28/N29 IPE 270
(IPE) - 1.275 - 1.00 1.00 - -

N29/N9 N29/N30 IPE 270
(IPE) - 1.055 - 1.00 1.00 - -

N9/N7 N29/N30 IPE 270
(IPE) - 1.780 - 1.00 1.00 - -

N7/N30 N29/N30 IPE 270
(IPE) - 2.910 - 1.00 1.00 - -

N31/N35 N31/N32 IPE 270
(IPE) - 1.250 - 1.00 1.00 - -

N35/N32 N31/N32 IPE 270
(IPE) - 1.165 - 1.00 1.00 - -

N33/N36 N33/N34 IPE 270
(IPE) - 1.205 - 1.00 1.00 - -

N36/N34 N33/N34 IPE 270
(IPE) - 1.080 0.085 1.00 1.00 - -

N36/N35 N36/N35 IPE 270
(IPE) - 5.070 - 1.00 1.00 - -

N37/N29 N37/N29 IPE 270
(IPE) - 4.395 - 1.00 1.00 - -

N24/N22 N24/N37 IPE 360
(IPE) - 1.595 - 1.00 1.00 - -

N22/N20 N24/N37 IPE 360
(IPE) - 1.610 - 1.00 1.00 - -

N20/N25 N24/N37 IPE 360
(IPE) - 1.595 - 1.00 1.00 - -

N25/N37 N24/N37 IPE 360
(IPE) - 1.350 - 1.00 1.00 - -

N44/N42 N44/N42 HE 160 B
(HEB) 0.080 2.825 - 1.00 1.00 - -

N43/N44 N43/N45 HE 160 B
(HEB) - 3.650 - 1.00 1.00 - -

N44/N45 N43/N45 HE 160 B
(HEB) - 0.900 - 1.00 1.00 - -

N39/N46 N39/N4 IPE 240
(IPE) - 3.650 - 1.00 1.00 - -

N46/N4 N39/N4 IPE 240
(IPE) - 0.240 0.060 1.00 1.00 - -

N4/N40 N4/N40 IPE 240
(IPE) 0.060 0.540 - 1.00 1.00 - -

N40/N11 N40/N11 IPE 240
(IPE) - 3.550 - 1.00 1.00 - -

N40/N45 N40/N45 IPE 240
(IPE) - 1.395 - 1.00 1.00 - -
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Descripción

Material
Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N45/N41 N45/N41 IPE 240
(IPE) - 2.905 - 1.00 1.00 - -

N47/N50 N47/N50 HE 120 B
(HEB) - 1.670 - 1.00 1.00 - -

N50/N49 N50/N49 HE 120 B
(HEB) - 1.610 - 1.00 1.00 - -

N49/N48 N49/N48 HE 120 B
(HEB) - 1.670 - 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.1.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N47/N50, N50/N49 y N49/N48
2 N6/N5 y N19/N18
3 N8/N7 y N10/N9
4 N13/N12, N39/N4, N4/N40, N40/N11, N40/N45 y N45/N41
5 N14/N15, N17/N16 y N24/N37
6 N20/N21, N22/N23, N28/N29, N29/N30, N31/N32, N33/N34, N36/N35 y N37/N29
7 N27/N26
8 N44/N42 y N43/N45

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 HE 120 B, (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84

2 HE 360 B, (HEB) 180.60 101.25 35.44 43190.00 10140.00 292.50
3 HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16
4 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 284.00 12.90
5 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.30
6 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90
7 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.60
8 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N48 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N38 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N10 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N10 Peso propio Uniforme 9.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N10 CM 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N10 Q 1 Uniforme 18.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N8 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N8 Peso propio Uniforme 9.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N8 CM 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N8 Q 1 Uniforme 18.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 Peso propio Uniforme 9.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 CM 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 Q 1 Uniforme 18.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N7 Peso propio Uniforme 0.503 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 Peso propio Uniforme 0.503 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N2 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N2 Peso propio Uniforme 4.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N2 CM 1 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N13/N2 Q 1 Uniforme 10.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N33 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N33 Peso propio Uniforme 4.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N33 CM 1 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N33 Q 1 Uniforme 10.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N12 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N16 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N34 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 Peso propio Uniforme 5.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 CM 1 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N32 Q 1 Uniforme 10.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N16 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N47 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N47 Peso propio Uniforme 2.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N47 CM 1 Uniforme 1.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N47 Q 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N28 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N28 Peso propio Uniforme 2.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N28 CM 1 Uniforme 1.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N28 Q 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N18 Peso propio Uniforme 1.391 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N18 Peso propio Uniforme 9.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N18 CM 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N18 Q 1 Uniforme 18.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N49 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N49 Peso propio Uniforme 5.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N49 CM 1 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N49 Q 1 Uniforme 10.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N21 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N21 Peso propio Uniforme 5.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N21 CM 1 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N21 Q 1 Uniforme 10.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 Peso propio Uniforme 5.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 CM 1 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N50 Q 1 Uniforme 10.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N23 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N23 Peso propio Uniforme 5.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N23 CM 1 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N23 Q 1 Uniforme 10.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Peso propio Uniforme 6.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 CM 1 Uniforme 3.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N27/N26 Q 1 Uniforme 12.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N23 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N21 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N38 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N29 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N9 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N9 Peso propio Uniforme 2.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N9 CM 1 Uniforme 1.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N9 Q 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 Peso propio Uniforme 2.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 CM 1 Uniforme 1.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N7 Q 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N30 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N30 Peso propio Uniforme 2.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N30 CM 1 Uniforme 1.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N30 Q 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N35 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N35 Peso propio Uniforme 6.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N35 CM 1 Uniforme 3.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N35 Q 1 Uniforme 12.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N32 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N36 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N36 Peso propio Uniforme 6.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N36 CM 1 Uniforme 3.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N36 Q 1 Uniforme 12.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N34 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Peso propio Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 CM 1 Uniforme 1.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Q 1 Uniforme 5.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N29 Peso propio Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N29 Peso propio Uniforme 2.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N29 CM 1 Uniforme 1.150 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N29 Q 1 Uniforme 4.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N22 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N20 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N25 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N37 Peso propio Uniforme 0.560 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 Peso propio Uniforme 1.305 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 CM 1 Uniforme 0.675 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N42 Q 1 Uniforme 2.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 Peso propio Uniforme 2.023 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N43/N44 CM 1 Uniforme 1.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N44 Q 1 Uniforme 3.488 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 Peso propio Uniforme 2.023 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 CM 1 Uniforme 1.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 Q 1 Uniforme 3.488 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N46 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N46 Peso propio Uniforme 2.023 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N46 CM 1 Uniforme 1.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N46 Q 1 Uniforme 3.488 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N4 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N4 Peso propio Uniforme 2.023 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N4 CM 1 Uniforme 1.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N4 Q 1 Uniforme 3.488 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N40 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N40 Peso propio Uniforme 2.023 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N40 CM 1 Uniforme 1.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N40 Q 1 Uniforme 3.488 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N11 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N45 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N41 Peso propio Uniforme 0.301 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N41 Peso propio Uniforme 1.305 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N41 CM 1 Uniforme 0.675 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N41 Q 1 Uniforme 2.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N50 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N50 Peso propio Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N49 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N49 Peso propio Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N48 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N48 Peso propio Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Reacciones

Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 39.005 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 147.426 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 39.005 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 92.142 0.00 0.00 0.00

Listados
BIBLIOTECA A SANT JULIA DE LA VILATORRADA. T9S ARQUITECTURA Fecha: 14/05/19

Página 10



Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.083 0.000 18.450 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.231 0.000 56.830 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.083 0.000 18.450 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.145 0.000 35.519 0.00 0.00 0.00

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 56.073 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 196.531 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 56.073 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 122.832 0.00 0.00 0.00

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 77.374 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 263.516 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 77.374 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 164.698 0.00 0.00 0.00

N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.113 0.000 2.024 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.040 0.000 5.411 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.070 0.000 2.024 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.040 0.000 3.382 0.00 0.00 0.00

N12 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 4.032 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 13.436 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 4.032 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 8.397 0.00 0.00 0.00

N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.852 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 39.543 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.852 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 24.714 0.00 0.00 0.00

N14 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 15.566 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 52.593 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 15.566 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 32.871 0.00 0.00 0.00

N15 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 15.745 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 53.228 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 15.745 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 33.267 0.00 0.00 0.00

N17 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 30.105 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 106.969 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 30.105 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 66.855 0.00 0.00 0.00

N18 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 54.979 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 193.256 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 54.979 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 120.785 0.00 0.00 0.00

N19 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 53.224 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 181.335 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 53.224 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 113.335 0.00 0.00 0.00

N24 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 16.527 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 57.149 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 16.527 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 35.718 0.00 0.00 0.00

N25 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 30.381 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 104.032 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 30.381 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 65.020 0.00 0.00 0.00

N26 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.887 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 36.513 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.887 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 22.821 0.00 0.00 0.00

N27 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.887 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 36.513 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 9.887 0.00 0.00 0.00
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 22.821 0.00 0.00 0.00
N30 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 10.999 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 38.280 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 10.999 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 23.925 0.00 0.00 0.00
N31 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 14.154 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 50.960 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 14.154 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 31.850 0.00 0.00 0.00
N39 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.119 0.000 6.555 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente -0.042 0.000 21.341 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.074 0.000 6.555 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente -0.042 0.000 13.338 0.00 0.00 0.00
N41 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.917 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 25.040 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 7.917 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 15.650 0.00 0.00 0.00
N42 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 3.505 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 10.870 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 3.505 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 6.794 0.00 0.00 0.00
N43 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 8.618 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 27.511 0.00 0.00 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 8.618 0.00 0.00 0.00

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 17.194 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras

2.3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 λ < 2.0
Cumple N.P.(1) NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0 m

η = 31.8
MEd = 0.00

N.P.(3)
MEd = 0.00

N.P.(3)
VEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 31.8

N3/N4 λ < 2.0
Cumple

x: 0.214 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 12.1

x: 3 m
η = 1.4

MEd = 0.00
N.P.(3) η = 0.1 VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0.214 m

η < 0.1 N.P.(5) x: 3 m
η = 12.7

x: 0.214 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 12.7

N6/N48 N.P.(10)
x: 0.12 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0.241 m
η = 8.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 26.7

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.12 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 26.7

N48/N38 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0.75 m
η = 34.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 26.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 34.2

N38/N10 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 1.055 m

η = 45.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m

η = 10.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 45.2

N10/N8 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0.89 m
η = 48.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 5.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 48.4

N8/N5 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 46.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.91 m
η = 19.9

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 46.1

N8/N7 N.P.(10)
x: 0.213 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0.638 m
η = 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.213 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 0.1

N10/N9 N.P.(10)
x: 0.213 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0.638 m
η = 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.213 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 0.1

N13/N2 N.P.(10)
x: 0.248 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 3.975 m
η = 51.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 3.975 m
η = 20.9

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.248 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 51.6

N2/N33 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0 m

η = 51.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m

η = 24.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 51.6

N33/N12 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 31.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.61 m
η = 4.1

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 31.1

N14/N16 N.P.(10)
x: 0.201 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 2.415 m
η = 41.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 8.8

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.201 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 41.7

N16/N15 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 41.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.385 m
η = 9.0

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 41.7

N17/N34 N.P.(10)
x: 0.145 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0.29 m
η = 10.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 18.0

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.145 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 18.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N34/N32 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 2.535 m

η = 44.3
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m

η = 12.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 44.3

N32/N16 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 16.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.47 m
η = 17.1

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 17.1

N19/N47 N.P.(10)
x: 0.168 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0.674 m
η = 15.7

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 18.4

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.168 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 18.4

N47/N28 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0.75 m
η = 31.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 17.2

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 31.9

N28/N18 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 2.154 m
η = 46.9

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 5.745 m
η = 19.6

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 46.9

N20/N49 N.P.(10)
x: 0.228 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 2.278 m
η = 49.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 17.0

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.228 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 49.5

N49/N21 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0 m

η = 28.9
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.682 m

η = 17.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 28.9

N22/N50 N.P.(10)
x: 0.228 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 2.278 m
η = 49.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 17.0

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.228 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 49.6

N50/N23 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0 m

η = 29.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.682 m

η = 17.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 29.0

N27/N26 N.P.(10)
x: 0.207 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 1.035 m
η = 52.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 22.4

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.207 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 52.2

N28/N23 N.P.(10)
x: 0.209 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 1.67 m
η = 57.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 13.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.209 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 57.6

N23/N21 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0 m

η = 57.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.61 m

η = 4.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.2 x: 1.61 m
η = 4.8 N.P.(9) CUMPLE

η = 57.6

N21/N38 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 1.67 m
η = 61.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.67 m
η = 22.6

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 3.8 x: 1.67 m

η = 22.9 N.P.(9) CUMPLE
η = 61.1

N38/N29 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 61.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 18.3

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 61.1

N29/N9 N.P.(10)
x: 0.176 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 1.055 m
η = 23.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 10.3

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.176 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 23.5

N9/N7 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 1.78 m
η = 39.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 6.5

VEd = 0.00
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 39.1

N7/N30 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 39.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.91 m
η = 10.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 39.1

N31/N35 N.P.(10)
x: 0.208 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 1.25 m
η = 25.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 13.7

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.208 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 25.3

N35/N32 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 25.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 1.165 m
η = 8.3

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 25.3

N33/N36 N.P.(10)
x: 0.201 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 1.205 m
η = 24.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 13.5

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.201 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 24.6

N36/N34 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0 m

η = 24.6
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.08 m

η = 8.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 24.6

N36/N35 N.P.(10)
x: 0.317 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 2.535 m
η = 33.1

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 9.9

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.317 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 33.1

N37/N29 N.P.(10)
x: 0.275 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 2.198 m
η = 22.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 7.8

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.275 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 22.5

N24/N22 N.P.(10)
x: 0.199 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 1.595 m
η = 30.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 9.6

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.199 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 30.2

N22/N20 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0 m

η = 30.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.61 m

η = 1.5
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 30.2

N20/N25 N.P.(10) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0 m

η = 25.7
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.595 m

η = 12.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 25.7

N25/N37 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 13.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 5.1

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 13.4

N44/N42 N.P.(10)
x: 0.08 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 1.493 m
η = 7.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.905 m
η = 3.6

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.08 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 7.6

N43/N44 N.P.(10)
x: 0.228 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 2.509 m
η = 32.6

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 9.2

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.228 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 32.6

N44/N45 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 25.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.9 m
η = 11.3

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 4.8 x: 0.9 m

η = 11.6 N.P.(9) CUMPLE
η = 25.0

N39/N46 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.228 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 2.053 m

η = 19.2
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m
η = 6.6

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.228 m
η < 0.1 N.P.(5) x: 2.053 m

η = 19.2
x: 0.228 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 19.2

N46/N4 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(11)
x: 0 m
η = 4.5

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.24 m
η = 6.6

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 4.5
x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 6.6

N4/N40 λ < 2.0
Cumple

x: 0.061 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 x: 0.6 m

η = 15.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.06 m
η = 10.1

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.061 m
η < 0.1 N.P.(5) x: 0.6 m

η = 15.0
x: 0.061 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 15.0

N40/N11 λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2) η < 0.1 x: 0 m

η = 15.0
MEd = 0.00

N.P.(3)
x: 3.55 m

η = 1.6
VEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) x: 0 m

η = 15.0
x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE

η = 15.0

N40/N45 N.P.(10)
x: 0.233 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 1.395 m
η = 39.2

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 9.4

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.233 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 39.2

N45/N41 N.P.(10)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0 m
η = 39.0

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 2.905 m
η = 7.7

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 39.0

N47/N50 N.P.(10)
x: 0.209 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0.835 m
η = 1.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.209 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 1.4

N50/N49 N.P.(10)
x: 0.201 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0.805 m
η = 1.3

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 0.8

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.201 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 1.3
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N49/N48 N.P.(10)
x: 0.209 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(11)

x: 0.835 m
η = 1.4

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.209 m
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 1.4

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(11) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
V 1 V 1
V 2 V 2
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado
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Comb. PP CM 1 V 1 V 2 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.500
14 1.350 0.800 1.500
15 0.800 1.350 1.500
16 1.350 1.350 1.500
17 0.800 0.800 0.900 1.500
18 1.350 0.800 0.900 1.500
19 0.800 1.350 0.900 1.500
20 1.350 1.350 0.900 1.500
21 0.800 0.800 0.900 1.500
22 1.350 0.800 0.900 1.500
23 0.800 1.350 0.900 1.500
24 1.350 1.350 0.900 1.500
25 0.800 0.800 1.500 0.750
26 1.350 0.800 1.500 0.750
27 0.800 1.350 1.500 0.750
28 1.350 1.350 1.500 0.750
29 0.800 0.800 1.500 0.750
30 1.350 0.800 1.500 0.750
31 0.800 1.350 1.500 0.750
32 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 V 1 V 2 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado
N2 5.800 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado
N3 5.800 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 5.800 2.100 2.700 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 2.100 2.700 - - - - - - Empotrado
N6 0.000 2.500 2.700 X X X - - - Empotrado
N7 5.800 2.100 0.000 X X X X X X Empotrado
N8 0.000 0.243 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 0.000 0.243 2.700 - - - - - - Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(MPa) ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.2.2.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N8/N9
2 N1/N2, N3/N2, N2/N4 y N7/N4
3 N1/N5 y N5/N6
4 N5/N4

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 70.6, (70.6) 12.06 10.86 10.86 62.31 62.31 124.62
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

2 UPN 240, (UPN) 42.30 16.58 18.30 3600.00 248.00 19.70
3 UPN 220, (UPN) 37.40 15.00 15.80 2690.00 197.00 16.00
4 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N8/N9 Peso propio Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Peso propio Uniforme 2.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 CM 1 Uniforme 2.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 V 1 Uniforme 0.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 V 2 Uniforme 1.932 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000
N1/N2 N 1 Uniforme 0.945 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N2 Peso propio Uniforme 0.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 Peso propio Uniforme 0.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N9 Peso propio Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N5 Peso propio Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.288 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N4 Peso propio Uniforme 0.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N4 Peso propio Uniforme 0.418 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N4 Peso propio Uniforme 2.625 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N4 CM 1 Uniforme 2.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N4 V 1 Uniforme 0.840 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N4 V 2 Uniforme 1.932 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000
N5/N4 N 1 Uniforme 0.945 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Reacciones

Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.480 -0.042 6.851 0.02 1.24 0.00
Valor máximo de la envolvente 2.443 -0.007 31.849 0.11 6.30 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.747 -0.027 10.184 0.03 1.93 0.00
Valor máximo de la envolvente 1.605 -0.012 20.872 0.07 4.14 0.00

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 2.253 0.049 3.675 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 11.578 0.263 17.664 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 3.525 0.079 5.555 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 7.605 0.173 11.585 0.00 0.00 0.00

N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -14.454 -0.165 8.330 0.04 -5.19 0.00
Valor máximo de la envolvente -2.815 -0.034 38.479 0.21 -1.01 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -9.494 -0.108 12.344 0.07 -3.41 0.00
Valor máximo de la envolvente -4.403 -0.052 25.213 0.14 -1.58 0.00

N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.082 -0.057 7.825 0.01 0.10 -0.10
Valor máximo de la envolvente 0.432 -0.008 38.963 0.05 0.53 -0.02

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.130 -0.037 12.044 0.01 0.16 -0.07
Valor máximo de la envolvente 0.284 -0.015 25.575 0.03 0.35 -0.03

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras

2.3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N8/N9 λ < 2.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 29.5

x: 2.59 m
η = 1.3

x: 2.59 m
η = 7.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m

η < 0.1 η < 0.1 x: 2.59 m
η = 40.0 η < 0.1 η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 40.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 2.9 m
η = 40.1

x: 0 m
η = 3.4

x: 0 m
η = 7.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.9 m

η = 41.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 41.4

N3/N2 λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 6.3

x: 0 m
η = 5.8

x: 0 m
η = 0.5 η = 0.6 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 10.3

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 10.3

N2/N4 λ < 2.0
Cumple

x: 0.21 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1) η < 0.1 x: 1.05 m

η = 0.2
x: 0 m
η = 1.3

x: 2.1 m
η = 0.2 η = 0.1 x: 0.21 m

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 1.4 η < 0.1 η = 1.9 x: 2.1 m

η = 0.2 η = 0.1 CUMPLE
η = 1.9

N1/N9 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.104 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0.208 m

η = 7.2
x: 0 m
η = 4.0

x: 0.208 m
η = 8.7 η = 0.6 x: 0.104 m

η < 0.1 η < 0.1 x: 0.208 m
η = 8.8 η < 0.1 η = 28.6 x: 0.208 m

η = 9.9 η = 0.7 CUMPLE
η = 28.6

N9/N5 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.857 m
η = 7.9

x: 1.857 m
η = 23.8

x: 0.035 m
η = 2.3 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.857 m

η = 31.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 31.8

N5/N6 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(2)
x: 0 m
η = 7.9

x: 0 m
η = 23.8

x: 0.4 m
η = 5.0 η = 3.3 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 31.8

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 31.8

N7/N4 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 7.6

x: 2.58 m
η = 29.6

x: 0 m
η = 0.9 η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.58 m

η = 33.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 33.4

N5/N4 λ < 2.0
Cumple

x: 0.355 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.9 x: 5.68 m

η = 27.5
x: 5.679 m

η = 0.2
x: 5.68 m
η = 11.4 η < 0.1 x: 0.355 m

η < 0.1
x: 0.355 m

η < 0.1
x: 5.68 m
η = 28.6

x: 0.355 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 28.6

 
Notación:

λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Listados
escala exterior. Biblioteca St Julia de Vilatorta Fecha: 14/05/19

Página 2



Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM 1 Q 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría

2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(MPa) ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.1.2.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N5, N5/N9, N9/N13, N13/N17, N17/N21, N18/N22, N14/N18, N10/N14, N6/N10, N2/N6,

N19/N23, N15/N19, N11/N15, N7/N11, N3/N7, N20/N24, N16/N20, N12/N16, N8/N12, N4/N8,
N21/N22, N22/N23, N24/N23, N21/N24, N115/N113 y N116/N114

2 N18/N19, N20/N19, N17/N20, N17/N18, N13/N14, N14/N15, N16/N15, N13/N16, N9/N12,
N9/N10, N10/N11, N12/N11, N5/N6, N6/N7, N5/N8, N8/N7, N34/N35, N44/N51 y N65/N66

3 N112/N111, N110/N107, N109/N108 y N106/N105
4 N25/N26, N39/N38, N36/N37, N42/N40, N43/N41, N46/N45, N48/N47, N49/N52, N50/N53,

N55/N54, N61/N60, N64/N67, N62/N68, N63/N69, N70/N68, N71/N69, N73/N74, N74/N75,
N75/N72, N58/N75, N57/N74, N67/N79, N79/N56, N60/N78, N78/N57, N80/N81, N76/N45,
N76/N58, N77/N52, N77/N59, N82/N83, N88/N89, N89/N90, N90/N91, N31/N90, N29/N89,
N47/N84, N84/N29, N53/N85, N85/N28, N86/N31, N86/N41, N87/N30, N87/N38, N92/N95,
N95/N94, N94/N93, N37/N96, N96/N32, N40/N97, N97/N33, N98/N99, N99/N100, N33/N99,
N27/N32 y N32/N33

5 N4/N7, N7/N12, N12/N15, N15/N20, N20/N23, N19/N24, N16/N19, N11/N16, N8/N11, N3/N8,
N17/N22, N14/N17, N13/N18, N18/N21, N35/N13, N34/N14, N10/N34, N9/N35, N44/N10,
N6/N44, N65/N6, N66/N5, N5/N51 y N51/N9

6 N117/N118, N119/N120, N121/N122, N123/N121 y N124/N122

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 HE 120 B, (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84

2 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98
3 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.79
4 UPN 200, (UPN) 32.20 12.94 13.54 1910.00 148.00 11.90
5 R 10, (R) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10
6 100x40x4, (100x40x4) 10.14 2.40 6.40 115.19 26.47 74.34
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N65 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N5 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N44 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N9 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N34 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N13 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N17 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N21 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N22 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N18 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N35 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N14 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N6/N51 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N10 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N66 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N6 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N23 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N19 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N15 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N11 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N7 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N24 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N20 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N16 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N12 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N8 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N22 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 CM 1 Uniforme 0.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Q 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N113 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N114 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N23 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N23 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N23 CM 1 Uniforme 0.450 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N23 Q 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N115 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N116 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N116/N118 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N118/N120 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N120/N24 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N113 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N113 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N113 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N116/N114 Peso propio Uniforme 0.262 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N116/N114 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N116/N114 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N108 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N108 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N111 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N111 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 0.120 Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N111 CM 1 Faja 8.000 - 0.120 1.360 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N107 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N107 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 0.060 Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N107 CM 1 Faja 8.000 - 0.060 1.180 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 0.380 Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N105 CM 1 Faja 8.000 - 0.380 1.180 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N105/N19 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N19 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Peso propio Uniforme 3.175 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Q 1 Uniforme 6.350 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Peso propio Uniforme 2.950 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N107 Q 1 Uniforme 5.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N19 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N19 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N109 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N109 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N112 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N112 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 0.120 Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N112 CM 1 Faja 8.000 - 0.120 1.360 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N110 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N110 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 0.060 Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N110 CM 1 Faja 8.000 - 0.060 1.180 Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N117 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N117 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 0.380 Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N106 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N106 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 0.800 Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N119 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N119 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N20 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N20 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Peso propio Uniforme 3.175 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Q 1 Uniforme 6.350 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Peso propio Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Q 1 Uniforme 2.950 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N100 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N100 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 4.100 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N100 CM 1 Faja 8.000 - 4.100 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N100 CM 1 Faja 0.975 - 4.100 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N100 Q 1 Faja 1.950 - 4.100 4.900 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N15 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N15 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 1.100 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 CM 1 Faja 8.000 - 1.100 1.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N16/N15 CM 1 Faja 8.000 - 1.300 2.400 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N27 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N27 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N98 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N98 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N98 CM 1 Uniforme 0.825 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N98 Q 1 Uniforme 1.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N16 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N16 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N25 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N25 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N88 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N88 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N88 CM 1 Uniforme 0.825 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N88 Q 1 Uniforme 1.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N12 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N12 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N10 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N26 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N26 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N91 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N91 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N91 CM 1 Uniforme 0.825 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N91 Q 1 Uniforme 1.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N11 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N11 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 1.100 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 CM 1 Faja 8.000 - 1.100 1.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 CM 1 Faja 8.000 - 1.300 2.400 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N28 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N31 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N26 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N93 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N93 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N93 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N38 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N38 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N38 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N92 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N92 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N92 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N92/N37 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N37 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N37 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N95 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N95 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N95 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N40 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N40 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N40 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N94 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N94 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N94 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N41 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N41 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N41 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N104 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N104 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N104 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N45 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N45 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N45 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N103 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N103 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N103 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N47 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N47 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N47 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N83 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N83 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N83 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N52 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N52 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N52 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N82 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N82 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N82 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N53 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N53 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N53 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N54 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N54 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N72 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N72 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N54/N72 CM 1 Uniforme 0.825 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N72 Q 1 Uniforme 1.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N7 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N7 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N55 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N55 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N73 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N73 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N73 CM 1 Uniforme 0.825 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N73 Q 1 Uniforme 1.650 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N8 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N8 CM 1 Uniforme 8.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N56 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N58 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N54 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N7 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N7 CM 1 Faja 8.000 - 0.000 1.100 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N7 CM 1 Faja 8.000 - 1.100 1.300 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N7 CM 1 Faja 8.000 - 1.300 2.400 Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N101 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N101 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N101 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N60 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N60 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N60 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N80 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N80 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N80 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N67 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N67 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N67 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N102 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N102 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N102 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N68 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N68 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N68 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N81 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N81 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N81 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N69 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N69 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N69 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N70/N68 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N68 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N68 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N69 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N69 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N69 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N36 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N42 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N43 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N39 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N35 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N50 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N48 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N46 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N49 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N51 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N64 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N61 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N66 Peso propio Uniforme 0.219 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N74 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N72 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N75 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N75 CM 1 Uniforme 0.975 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N75 Q 1 Uniforme 1.950 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N74 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N74 CM 1 Uniforme 0.975 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N74 Q 1 Uniforme 1.950 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N79 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N79 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N79 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N56 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N56 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N56 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N78 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N78 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N78 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N57 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N57 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N57 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N101 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N102 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N81 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N76/N45 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N45 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N45 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N58 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N58 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N58 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N52 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N52 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N52 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N59 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N59 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N59 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N103 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N104 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N104/N83 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N89 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N90 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N91 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N90 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N90 CM 1 Uniforme 0.975 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N90 Q 1 Uniforme 1.950 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N89 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N89 CM 1 Uniforme 0.975 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N89 Q 1 Uniforme 1.950 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N84 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N84 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N84 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N29 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N29 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N29 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N85 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N85 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N85 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N28 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N28 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N28 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N31 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N31 CM 1 Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N31 Q 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N41 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N41 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N41 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N30 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N30 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N30 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N87/N38 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N38 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N38 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N95 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N96 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N96 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N96 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N32 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N32 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N32 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N97 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N97 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N97 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N33 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N33 CM 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N33 Q 1 Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N99 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N99/N100 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N99 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N99 CM 1 Uniforme 1.800 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N99 Q 1 Uniforme 3.600 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N106/N105 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N105 Peso propio Uniforme 1.475 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N105 Q 1 Uniforme 2.950 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N121 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N121/N118 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N122 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N120 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N121/N122 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N123/N121 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N123/N121 CM 1 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N122 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N122 CM 1 Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N32 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 Peso propio Uniforme 0.248 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Reacciones

Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
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2.3.1.1.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 6.155 1.357 162.810 -1.30 3.34 -0.02
Valor máximo de la envolvente 11.917 5.431 332.459 -0.34 6.98 -0.01

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 6.155 1.357 162.810 -0.81 3.34 -0.01
Valor máximo de la envolvente 7.448 3.395 207.787 -0.34 4.36 -0.01

N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 2.114 -5.404 160.620 0.30 1.87 0.00
Valor máximo de la envolvente 6.379 -1.330 326.847 1.22 4.77 0.01

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 2.114 -3.377 160.620 0.30 1.87 0.00
Valor máximo de la envolvente 3.987 -1.330 204.279 0.76 2.98 0.01

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -10.333 -0.804 154.217 0.40 -8.87 0.00
Valor máximo de la envolvente -5.352 -0.479 303.118 0.66 -4.75 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -6.458 -0.502 154.217 0.41 -5.54 0.00
Valor máximo de la envolvente -5.352 -0.488 189.449 0.41 -4.75 0.00

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -9.976 0.501 160.226 -0.68 -8.48 0.00
Valor máximo de la envolvente -5.337 0.827 318.720 -0.42 -4.78 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -6.235 0.501 160.226 -0.43 -5.30 0.00
Valor máximo de la envolvente -5.337 0.517 199.200 -0.42 -4.78 0.00

N70 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -4.842 -0.056 6.274 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -2.041 -0.021 17.846 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.026 -0.035 6.274 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -2.041 -0.021 11.153 0.00 0.00 0.00

N71 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 4.181 -0.019 -0.813 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 7.158 -0.004 3.346 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 4.291 -0.012 -0.365 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 4.474 -0.004 1.811 0.00 0.00 0.00

N123 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.009 0.000 1.118 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.001 0.000 1.812 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.006 0.000 1.118 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.003 0.000 1.133 0.00 0.00 0.00

N124 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.010 0.000 1.092 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.001 0.000 1.755 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.006 0.000 1.092 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente -0.003 0.000 1.097 0.00 0.00 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras

2.3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N65 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m

η = 33.7
x: 0 m

η = 14.0
x: 0.65 m

η = 9.5 η = 6.2 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 51.7 η < 0.1 η = 0.6 η = 6.2 η = 1.2 CUMPLE

η = 51.7

N65/N5 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 40.4

x: 1.65 m
η = 22.8

x: 1.65 m
η = 6.9 η = 3.4 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.65 m

η = 63.8 η < 0.1 η = 0.3 η = 3.4 η = 0.4 CUMPLE
η = 63.8

N5/N44 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 33.7

x: 0.1 m
η = 28.7

x: 1.65 m
η = 8.9 η = 5.2 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 63.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 63.7

N44/N9 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 30.4

x: 1.65 m
η = 25.3

x: 0.1 m
η = 8.8 η = 3.8 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.65 m

η = 56.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 56.8

N9/N34 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 23.6

x: 0.1 m
η = 27.3

x: 1.65 m
η = 8.7 η = 4.6 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 52.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 52.9

N34/N13 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 20.3

x: 1.65 m
η = 18.2

x: 0.1 m
η = 8.7 η = 2.9 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.65 m

η = 41.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 41.2

N13/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 15.6

x: 2.1 m
η = 46.2

x: 2.1 m
η = 10.3 η = 11.1 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.1 m

η = 66.5 η < 0.1 η = 0.1 η = 11.1 η = 0.5 CUMPLE
η = 66.5

N17/N21 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 2.5

x: 0.1 m
η = 50.1

x: 0.1 m
η = 8.1 η = 10.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 59.9 η < 0.1 η = 0.2 η = 10.1 η = 0.3 CUMPLE
η = 59.9

N18/N22 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 1.8

x: 0.1 m
η = 46.5

x: 0.1 m
η = 8.2 η = 7.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 55.8 η < 0.1 η = 0.2 η = 7.8 η = 0.3 CUMPLE
η = 55.8

N14/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 15.6

x: 2.1 m
η = 58.9

x: 2.1 m
η = 10.4 η = 12.7 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.1 m

η = 79.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 79.5

N10/N35 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 23.2

x: 0.1 m
η = 25.1

x: 1.65 m
η = 8.5 η = 3.6 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 50.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 50.3

N35/N14 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 20.1

x: 1.65 m
η = 19.2

x: 0.1 m
η = 8.5 η = 3.7 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.65 m

η = 40.0 η < 0.1 η = 0.1 η = 3.8 η = 0.5 CUMPLE
η = 40.0

N6/N51 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 33.3

x: 0.1 m
η = 27.0

x: 1.65 m
η = 8.9 η = 4.4 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 61.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 61.5

N51/N10 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 30.1

x: 1.65 m
η = 29.1

x: 0.1 m
η = 8.7 η = 4.9 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.65 m

η = 60.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 60.5
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Barras
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Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N2/N66 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m

η = 33.1
x: 0 m
η = 9.7

x: 0.65 m
η = 9.7 η = 3.4 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 46.6 η < 0.1 η = 0.5 η = 3.4 η = 1.2 CUMPLE
η = 46.6

N66/N6 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 40.1

x: 1.65 m
η = 24.6

x: 1.65 m
η = 6.9 η = 3.9 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.65 m

η = 64.6 η < 0.1 η = 0.1 η = 3.9 η = 0.4 CUMPLE
η = 64.6

N19/N23 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 1.7

x: 0.1 m
η = 44.8

x: 0.1 m
η = 3.9 η = 7.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 49.7 η < 0.1 η = 0.1 η = 7.4 η = 0.2 CUMPLE
η = 49.7

N15/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 14.2

x: 2.1 m
η = 58.2

x: 2.1 m
η = 7.9 η = 12.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.1 m

η = 75.5 η < 0.1 η = 0.1 η = 12.6 η = 0.4 CUMPLE
η = 75.5

N11/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 39.8

x: 0.1 m
η = 29.9

x: 0.1 m
η = 5.2 η = 4.1 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 68.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 68.1

N7/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 58.7

x: 3.4 m
η = 38.5

x: 3.4 m
η = 5.5 η = 5.9 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.4 m

η = 95.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 95.7

N3/N7 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m

η = 51.1
x: 2.4 m
η = 31.7

x: 2.4 m
η = 5.0 η = 5.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.4 m

η = 80.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 80.6

N20/N24 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 4.1

x: 2.24 m
η = 31.6

x: 0.1 m
η = 6.5 η = 7.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 39.4 η < 0.1 η = 0.1 η = 7.6 η = 0.3 CUMPLE
η = 39.4

N16/N20 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 15.6

x: 2.1 m
η = 45.0

x: 0.1 m
η = 7.7 η = 11.1 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.1 m

η = 63.0 η < 0.1 η = 0.1 η = 11.1 η = 0.4 CUMPLE
η = 63.0

N12/N16 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 44.2

x: 0.1 m
η = 33.1

x: 0.1 m
η = 5.1 η = 5.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 75.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 75.1

N8/N12 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 62.9

x: 3.4 m
η = 36.3

x: 0.1 m
η = 5.4 η = 5.7 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.4 m

η = 98.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 98.7

N4/N8 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m

η = 53.7
x: 2.4 m
η = 30.7

x: 2.4 m
η = 5.0 η = 5.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.4 m

η = 83.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 83.0

N21/N22 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 2.34 m
η = 2.1

x: 2.34 m
η = 0.8

x: 2.34 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.34 m

η = 3.0 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.34 m
η = 1.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 3.0

N22/N113 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.9 x: 0.06 m
η = 18.1

x: 0.06 m
η = 0.8

x: 0.06 m
η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 20.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 20.2

N113/N114 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.9 x: 1.125 m
η = 6.1

x: 1.8 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.35 m

η = 8.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 8.1

N114/N23 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.9 x: 1.74 m
η = 16.7

x: 1.74 m
η = 2.3

x: 1.74 m
η = 3.6 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.74 m

η = 20.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 20.5

N24/N23 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 0.06 m
η = 2.2

x: 0.06 m
η = 2.8

x: 0.06 m
η = 1.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 5.1 η < 0.1 η = 1.4 x: 0.06 m
η = 1.7 η = 0.1 CUMPLE

η = 5.1

N21/N115 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 2.6 x: 0.06 m
η = 33.3

x: 0.06 m
η = 0.8

x: 0.06 m
η = 6.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 35.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.06 m
η = 6.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 35.9

N115/N116 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 2.6 x: 1.8 m
η = 26.3

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.8 m

η = 28.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 2.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 28.5

N116/N118 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.9 x: 0 m
η = 26.3

x: 0.5 m
η = 1.0

x: 0.5 m
η = 0.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 28.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.5 m
η = 0.9 η = 0.1 CUMPLE

η = 28.3

N118/N120 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.8 x: 0 m
η = 27.2

x: 1 m
η = 1.2

x: 1 m
η = 13.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 29.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 1 m
η = 13.4 η = 0.1 CUMPLE

η = 29.5

N120/N24 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.4 x: 0.24 m
η = 30.9

x: 0.24 m
η = 2.5

x: 0.24 m
η = 10.9 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.24 m

η = 34.8 η < 0.1 η = 1.9 x: 0.24 m
η = 11.0 η = 0.3 CUMPLE

η = 34.8

N115/N113 λ < 2.0
Cumple

x: 0.2 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1) η < 0.1 x: 1.2 m

η = 7.1
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 3.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 1.2 m

η = 7.1
x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 7.1

N116/N114 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.2 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(7)
x: 1.2 m
η = 7.1

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 3.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 1.2 m

η = 7.1
x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 7.1

N18/N108 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.4 x: 0.06 m
η = 78.7

x: 1.18 m
η = 0.6

x: 0.06 m
η = 27.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 80.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 80.3

N108/N111 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.5 x: 1.36 m
η = 68.0

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 13.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.36 m

η = 69.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 69.7

N111/N107 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.4 x: 0 m
η = 68.0

x: 1.18 m
η = 1.2

x: 1.18 m
η = 8.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 69.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 69.7

N107/N105 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.4 x: 0 m
η = 46.5

x: 1.18 m
η = 1.3

x: 1.18 m
η = 21.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 48.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 48.6

N105/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 1.2 x: 0.44 m
η = 76.5

x: 0.44 m
η = 3.8

x: 0.44 m
η = 27.7 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.44 m

η = 81.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 81.5

N112/N111 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.2 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η < 0.1 NEd = 0.00

N.P.(7)
x: 1.2 m
η = 23.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 10.0

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 1.2 m

η = 23.3
x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 23.3

N110/N107 λ < 2.0
Cumple

x: 0.2 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.1 x: 1.2 m

η = 21.7
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 9.3

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 1.2 m

η = 21.7
x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 21.7

N20/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.5 x: 1.2 m
η = 8.9

x: 0.06 m
η = 4.0

x: 0.06 m
η = 6.1 η = 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η < 0.1
x: 1.39 m

η = 9.4 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.06 m
η = 6.1 η = 0.1 CUMPLE

η = 9.4

N17/N109 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.7 x: 0.06 m
η = 72.5

x: 1.18 m
η = 0.6

x: 0.06 m
η = 25.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 73.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 73.3

N109/N112 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.8 x: 1.36 m
η = 56.7

x: 1.36 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 11.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.36 m

η = 57.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 57.6

N112/N110 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 56.7

x: 0 m
η = 0.8

x: 1.18 m
η = 10.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 57.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 57.6

N110/N117 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.6 x: 0 m
η = 26.8

x: 0.38 m
η = 1.5

x: 0.38 m
η = 19.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 27.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 27.5

N117/N106 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.8 x: 0.8 m
η = 26.0

x: 0.8 m
η = 2.0

x: 0.8 m
η = 12.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.8 m

η = 28.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 28.5

N106/N119 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.8 x: 0.2 m
η = 38.3

x: 0.2 m
η = 2.1

x: 0.2 m
η = 17.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.2 m

η = 41.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 41.0

N119/N20 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.9 x: 0.24 m
η = 56.2

x: 0.24 m
η = 3.8

x: 0.24 m
η = 24.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.24 m

η = 60.9 η < 0.1 η = 1.4 x: 0.24 m
η = 24.4 η = 0.3 CUMPLE

η = 60.9

N109/N108 λ < 2.0
Cumple

x: 0.2 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1) η < 0.1 x: 1.2 m

η = 23.3
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m

η = 10.0
VEd = 0.00

N.P.(5)
x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 1.2 m

η = 23.3
x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 23.3

N17/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.3 x: 1.2 m
η = 14.4

x: 0.06 m
η = 0.6

x: 2.34 m
η = 9.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η < 0.1
x: 1.2 m
η = 14.5 η < 0.1 η = 0.3 x: 2.34 m

η = 9.4 η < 0.1 CUMPLE
η = 14.5

N13/N14 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 0.1 x: 1.2 m
η = 8.1

x: 2.34 m
η = 1.4

x: 0.06 m
η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 8.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.06 m
η = 6.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.2

N14/N100 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 2.0 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.06 m
η = 43.0

x: 4.9 m
η = 1.9

x: 0.06 m
η = 14.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 46.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 46.5

N100/N15 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.9 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.44 m
η = 46.2

x: 0 m
η = 4.4

x: 0.44 m
η = 18.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.44 m

η = 48.1 η < 0.1 η = 0.8 x: 0.44 m
η = 18.1 η = 0.4 CUMPLE

η = 48.1

N16/N15 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.2 m
η = 8.8

x: 2.34 m
η = 0.6

x: 2.34 m
η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 9.3 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.34 m
η = 6.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 9.3

N13/N27 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.8 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.06 m
η = 43.1

x: 4.1 m
η = 1.4

x: 0.06 m
η = 14.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 46.1 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.06 m
η = 14.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 46.1

N27/N98 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.5 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.8 m
η = 19.7

x: 0 m
η = 2.0

x: 0.8 m
η = 15.6 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.4 η < 0.1 η = 1.3 x: 0.8 m
η = 15.6 η = 0.1 CUMPLE

η = 21.4

N98/N16 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 1.4 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.44 m
η = 52.2

x: 0 m
η = 4.6

x: 0.44 m
η = 21.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.44 m

η = 54.2 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.44 m
η = 21.3 η = 0.4 CUMPLE

η = 54.2

N9/N25 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.4 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.06 m
η = 38.5

x: 4.1 m
η = 0.3

x: 0.06 m
η = 14.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 38.7 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.06 m
η = 14.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 38.7

N25/N88 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 21.1

x: 0 m
η = 2.4

x: 0.8 m
η = 15.1 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 23.6 η < 0.1 η = 1.4 x: 0.8 m
η = 15.2 η = 0.2 CUMPLE

η = 23.6

N88/N12 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 0.44 m
η = 49.9

x: 0 m
η = 0.7

x: 0.44 m
η = 22.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.44 m

η = 50.1 η < 0.1 η = 1.2 x: 0.44 m
η = 22.9 η = 0.1 CUMPLE

η = 50.1
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N9/N10 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m
η = 8.3

x: 2.15 m
η = 0.1

x: 0.06 m
η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 8.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 8.3

N10/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.7 x: 0.06 m
η = 39.7

x: 4.1 m
η = 0.3

x: 0.06 m
η = 14.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 40.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.06 m
η = 14.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 40.1

N26/N91 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0 m
η = 23.3

x: 0 m
η = 1.2

x: 0.8 m
η = 15.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 24.9 η < 0.1 η = 1.4 x: 0.8 m
η = 15.5 η = 0.1 CUMPLE

η = 24.9

N91/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0.44 m
η = 48.9

x: 0 m
η = 0.7

x: 0.44 m
η = 23.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.44 m

η = 49.4 η < 0.1 η = 1.0 x: 0.44 m
η = 23.1 η = 0.1 CUMPLE

η = 49.4

N12/N11 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.2 m
η = 9.7

x: 0.06 m
η = 0.1

x: 2.34 m
η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 9.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 9.8

N25/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0.1 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 3.2 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 2.6 η < 0.1 η = 26.9 x: 0 m
η = 3.4 η = 1.4 CUMPLE

η = 26.9

N28/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 1 m
η = 10.4

x: 1 m
η = 1.9

x: 1 m
η = 2.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 10.6 η < 0.1 η = 1.0 x: 1 m
η = 2.3 η = 0.2 CUMPLE

η = 10.6

N29/N31 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 10.4

x: 0 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 0.6 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.2 m

η = 10.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 0.6 η = 0.5 CUMPLE

η = 10.9

N31/N30 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0 m
η = 10.2

x: 1 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.4 η < 0.1 η = 1.1 x: 0 m
η = 2.3 η = 0.1 CUMPLE

η = 11.4

N30/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0 m
η = 1.6

x: 0 m
η = 1.5

x: 0.1 m
η = 3.6 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 2.2 η < 0.1 η = 28.1 x: 0.1 m
η = 3.8 η = 0.8 CUMPLE

η = 28.1

N39/N93 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 η = 0.2 x: 1 m
η = 14.5

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 14.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 14.8

N93/N38 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 η = 0.2 x: 0.3 m
η = 16.1

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 16.3 η < 0.1 η = 1.0 x: 0 m
η = 1.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 16.3

N36/N92 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.6 x: 1 m
η = 16.6

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 4.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 17.6 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 4.9 η = 0.1 CUMPLE

η = 17.6

N92/N37 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.5 x: 0.3 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 19.3 η < 0.1 η = 1.1 x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 19.3

N42/N95 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.1 x: 1 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 3.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 11.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 3.3 η = 0.1 CUMPLE

η = 11.1

N95/N40 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0.3 m
η = 14.6

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 14.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.8

N43/N94 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.1 x: 1 m
η = 10.3

x: 1 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 10.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 10.9

N94/N41 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 η = 0.1 x: 0.3 m
η = 13.9

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 14.2 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 3.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.2

N46/N104 λ < 2.0
Cumple

x: 0.25 m
λw ≤ λw,máx

Cumple
η = 0.1 η = 0.1 x: 1 m

η = 13.9
x: 1 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 4.0 η = 0.1 x: 0.25 m

η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m
η = 14.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 14.9

N104/N45 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 η = 0.1 x: 0.3 m
η = 16.7

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 17.0 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 2.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 17.0

N48/N103 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 1 m
η = 8.3

x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 2.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 8.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 2.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.6

N103/N47 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 0.4 x: 0.3 m
η = 12.7

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 13.2 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 3.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 13.2

N49/N83 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1 m
η = 14.7

x: 1 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 4.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 15.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 4.5 η = 0.1 CUMPLE

η = 15.5

N83/N52 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.3 m
η = 16.8

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 16.9 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 16.9

N50/N82 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.5 x: 1 m
η = 15.7

x: 0 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 4.7 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 17.2 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 4.7 η = 0.2 CUMPLE

η = 17.2

N82/N53 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0.3 m
η = 17.7

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 17.9 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 17.9

N5/N6 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.2 m
η = 8.3

x: 0.06 m
η = 0.4

x: 0.06 m
η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 8.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 8.4

N6/N54 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 η = 0.2 x: 0.06 m
η = 37.7

x: 0.06 m
η = 0.2

x: 0.06 m
η = 14.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 38.0 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.06 m
η = 14.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 38.0

N54/N72 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 19.5

x: 0 m
η = 1.6

x: 0.8 m
η = 14.7 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 1.5 x: 0.8 m
η = 14.8 η = 0.2 CUMPLE

η = 21.3

N72/N7 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.44 m
η = 49.4

x: 0 m
η = 1.3

x: 0.44 m
η = 22.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.44 m

η = 49.8 η < 0.1 η = 1.1 x: 0.44 m
η = 22.3 η = 0.1 CUMPLE

η = 49.8

N5/N55 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.06 m
η = 37.8

x: 4.1 m
η = 0.6

x: 0.06 m
η = 14.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 38.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.06 m
η = 14.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 38.5

N55/N73 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 18.7

x: 0 m
η = 3.0

x: 0.8 m
η = 14.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.0 η < 0.1 η = 1.5 x: 0.8 m
η = 14.1 η = 0.3 CUMPLE

η = 22.0

N73/N8 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.44 m
η = 47.8

x: 0 m
η = 1.5

x: 0.44 m
η = 22.0 η = 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0.44 m
η = 48.0 η < 0.1 η = 1.2 x: 0.44 m

η = 22.1 η = 0.1 CUMPLE
η = 48.0

N55/N56 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0.1 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 2.4 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 3.3 η < 0.1 η = 27.3 x: 0 m
η = 2.5 η = 1.2 CUMPLE

η = 27.3

N56/N57 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 1 m
η = 13.6

x: 1 m
η = 3.9

x: 1 m
η = 3.0 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 15.6 η < 0.1 η = 0.8 x: 1 m
η = 3.0 η = 0.3 CUMPLE

η = 15.6

N57/N58 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 13.6

x: 0 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 3.6 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 15.0 η < 0.1 η = 2.4 x: 0 m
η = 3.7 η = 0.7 CUMPLE

η = 15.0

N58/N59 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 11.9

x: 0 m
η = 2.4

x: 0 m
η = 2.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 14.3 η < 0.1 η = 0.9 x: 0 m
η = 2.6 η = 0.2 CUMPLE

η = 14.3

N59/N54 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 2.5

x: 0.1 m
η = 2.9 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 3.2 η < 0.1 η = 26.5 x: 0.1 m
η = 3.0 η = 0.8 CUMPLE

η = 26.5

N8/N7 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.2 m
η = 9.8

x: 0.06 m
η = 0.2

x: 2.34 m
η = 6.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η < 0.1
x: 1.2 m
η = 9.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 9.9

N61/N101 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.3 x: 1 m
η = 9.7

x: 1 m
η = 3.2

x: 1 m
η = 3.0 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 13.1 η < 0.1 η = 1.6 x: 1 m
η = 3.1 η = 0.3 CUMPLE

η = 13.1

N101/N60 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.6 x: 0 m
η = 9.9

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 5.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.0 η < 0.1 η = 3.3 x: 0 m
η = 6.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 11.0

N64/N80 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.5 x: 1 m
η = 12.5

x: 0 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 3.9 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 21.4 η < 0.1 η = 1.6 x: 0 m
η = 4.0 η = 1.0 CUMPLE

η = 21.4

N80/N67 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0.3 m
η = 14.4

x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 14.8 η < 0.1 η = 2.3 x: 0 m
η = 1.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.8

N62/N102 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 1 m
η = 27.9

x: 1 m
η = 4.1

x: 0 m
η = 7.2 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 32.3 η < 0.1 η = 1.4 x: 0 m
η = 7.2 η = 0.4 CUMPLE

η = 32.3

N102/N68 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.5 x: 0 m
η = 28.1

x: 0 m
η = 0.6

x: 0.3 m
η = 4.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 29.2 η < 0.1 η = 2.3 x: 0.3 m
η = 4.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 29.2

N63/N81 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.6 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1 m
η = 5.8

x: 1 m
η = 8.3

x: 0 m
η = 2.1 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 14.5 η < 0.1 η = 0.9 x: 0 m
η = 2.1 η = 0.8 CUMPLE

η = 14.5

N81/N69 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.7 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.3 m
η = 7.4

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 8.2 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 1.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.2

N70/N68 λ < 2.0
Cumple

x: 0.188 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 2.1

x: 1.501 m
η = 23.2

x: 1.501 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 4.4 η < 0.1 x: 0.188 m

η < 0.1
x: 0.188 m

η < 0.1
x: 1.501 m

η = 24.8
x: 0.188 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 24.8

N71/N69 λ ≤ 3.0
Cumple

x: 0.188 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

x: 1.501 m
η = 0.8

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.501 m
η = 7.4

x: 1.501 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 2.0 η < 0.1 x: 0.188 m

η < 0.1
x: 0.188 m

η < 0.1
x: 1.501 m

η = 8.3
x: 0.188 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
η = 8.3

N34/N36 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m
η = 4.9

x: 0.1 m
η = 3.5

x: 0.06 m
η = 10.1 η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 6.4 η < 0.1 η = 82.9 x: 0.06 m
η = 17.5 η = 1.8 CUMPLE

η = 82.9

N36/N42 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1 m
η = 11.4

x: 0 m
η = 2.4

x: 0 m
η = 4.1 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 11.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 4.1 η = 0.2 CUMPLE

η = 11.8

N42/N43 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 11.4

x: 0 m
η = 0.9

x: 0.2 m
η = 0.4 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 12.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.2 m
η = 0.4 η = 0.3 CUMPLE

η = 12.1
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N43/N39 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 11.4

x: 1 m
η = 1.2

x: 1 m
η = 4.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 11.5

N39/N35 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0.04 m
η = 4.9

x: 0 m
η = 1.7

x: 0.04 m
η = 9.6 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.04 m

η = 5.1 η < 0.1 η = 83.5 x: 0.04 m
η = 16.6 η = 0.9 CUMPLE

η = 83.5

N44/N50 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m
η = 5.1

x: 0.1 m
η = 2.6

x: 0.06 m
η = 10.0 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.06 m

η = 6.3 η < 0.1 η = 87.0 x: 0.06 m
η = 18.1 η = 1.5 CUMPLE

η = 87.0

N50/N48 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1 m
η = 11.5

x: 1 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 4.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 12.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 4.2 η = 0.1 CUMPLE

η = 12.8

N48/N46 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.2 m
η = 12.0

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 0.7 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 13.1

N46/N49 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 12.0

x: 1 m
η = 1.7

x: 1 m
η = 4.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 13.0

N49/N51 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0.04 m
η = 5.1

x: 0 m
η = 1.7

x: 0.04 m
η = 9.8 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.04 m

η = 5.6 η < 0.1 η = 82.6 x: 0.04 m
η = 16.9 η = 0.9 CUMPLE

η = 82.6

N65/N64 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0.06 m
η = 5.2

x: 0.1 m
η = 3.8

x: 0.06 m
η = 8.0 η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 8.3 η < 0.1 η = 76.3 x: 0.06 m
η = 12.8 η = 2.7 CUMPLE

η = 76.3

N64/N61 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 1 m
η = 7.3

x: 1 m
η = 10.2

x: 0 m
η = 3.2 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 17.6 η < 0.1 η = 1.4 x: 0 m
η = 3.2 η = 0.7 CUMPLE

η = 17.6

N61/N62 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 η < 0.1 x: 0.2 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 4.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.2 m

η = 17.4 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 4.8 η = 0.1 CUMPLE

η = 17.4

N62/N63 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 10.7

x: 0 m
η = 11.3

x: 1 m
η = 4.3 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.1 η < 0.1 η = 0.9 x: 1 m
η = 4.3 η = 0.9 CUMPLE

η = 22.1

N63/N66 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0.04 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 3.1

x: 0.04 m
η = 6.8 η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.04 m

η = 6.6 η < 0.1 η = 17.8 x: 0.04 m
η = 7.4 η = 1.3 CUMPLE

η = 17.8

N73/N74 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.1 m
η = 21.5

x: 1.1 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 4.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.1 m

η = 25.4 η < 0.1 η = 1.2 x: 0 m
η = 4.6 η = 0.4 CUMPLE

η = 25.4

N74/N75 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 21.5

x: 0 m
η = 3.0

x: 0.2 m
η = 2.0 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 24.5 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.2 m
η = 2.0 η = 0.6 CUMPLE

η = 24.5

N75/N72 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 19.8

x: 1.1 m
η = 2.4

x: 1.1 m
η = 4.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.0 η < 0.1 η = 1.3 x: 1.1 m
η = 4.2 η = 0.2 CUMPLE

η = 22.0

N58/N75 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 6.2

x: 0 m
η = 1.7

x: 0.8 m
η = 2.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.5 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.8 m
η = 2.0 η = 0.2 CUMPLE

η = 7.5

N57/N74 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.3 x: 0 m
η = 19.9

x: 0.8 m
η = 0.9

x: 0.8 m
η = 6.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.0 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.8 m
η = 6.4 η = 0.1 CUMPLE

η = 21.0

N67/N79 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η = 0.6
x: 0 m
η = 1.4

x: 0.954 m
η = 16.3

x: 3.052 m
η = 0.5

x: 3.052 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.763 m

η = 16.6 η < 0.1 η = 0.2 x: 3.052 m
η = 2.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 16.6

N79/N56 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 4.7

x: 0.3 m
η = 0.5

x: 0.3 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 5.1 η < 0.1 η = 2.3 x: 0.3 m
η = 3.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.1

N60/N78 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 5.3

x: 2.861 m
η = 18.7

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.861 m

η = 19.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 3.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 19.7

N78/N57 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.6 x: 0.3 m
η = 20.0

x: 0.3 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 20.8 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 1.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 20.8

N80/N101 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 1 m
η = 3.6

x: 1 m
η = 9.6

x: 0 m
η = 0.9 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 13.5 η < 0.1 η = 0.9 x: 0 m
η = 0.9 η = 0.9 CUMPLE

η = 13.5

N101/N102 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 7.0

x: 0.2 m
η = 8.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.1 η < 0.1 η = 8.1 x: 0.2 m
η = 8.5 η = 0.2 CUMPLE

η = 11.1

N102/N81 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.3 x: 0 m
η = 3.4

x: 0 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 0.8 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.3 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 0.8 η = 0.9 CUMPLE

η = 13.3

N76/N45
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η = 0.5
x: 0 m
η = 0.7

x: 2.098 m
η = 18.9

x: 3.052 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 2.098 m

η = 19.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 2.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 19.3

N76/N58 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 η = 0.1 x: 0 m
η = 8.0

x: 0.3 m
η = 0.1

x: 0.3 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.3 η < 0.1 η = 0.5 x: 0.3 m
η = 2.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 8.3

N77/N52
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η = 0.4
x: 0 m
η = 1.6

x: 2.289 m
η = 18.0

x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.479 m

η = 18.3 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 2.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 18.3

N77/N59 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 4.5

x: 0.3 m
η = 0.3

x: 0.3 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 4.8 η < 0.1 η = 1.7 x: 0.3 m
η = 3.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.8

N82/N103 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 1 m
η = 6.4

x: 1 m
η = 1.6

x: 0 m
η = 1.5 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 8.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 8.1

N103/N104 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0 m
η = 6.5

x: 0 m
η = 2.0

x: 0.2 m
η = 1.2 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.5 η < 0.1 η = 1.1 x: 0.2 m
η = 1.2 η = 0.6 CUMPLE

η = 8.5

N104/N83 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0 m
η = 5.5

x: 0 m
η = 0.8

x: 1 m
η = 1.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 6.1

N88/N89 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 1.1 m
η = 20.7

x: 1.1 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 4.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.1 m

η = 23.0 η < 0.1 η = 1.0 x: 0 m
η = 4.4 η = 0.2 CUMPLE

η = 23.0

N89/N90 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 20.7

x: 0 m
η = 1.9

x: 0.2 m
η = 0.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 22.6

N90/N91 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 20.5

x: 1.1 m
η = 1.5

x: 1.1 m
η = 4.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.8 η < 0.1 η = 1.1 x: 1.1 m
η = 4.4 η = 0.1 CUMPLE

η = 21.8

N31/N90 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 11.3

x: 0 m
η = 1.1

x: 0.8 m
η = 3.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 12.6 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.8 m
η = 3.9 η = 0.1 CUMPLE

η = 12.6

N29/N89 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 0 m
η = 13.2

x: 0.8 m
η = 0.3

x: 0.8 m
η = 4.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.6 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.8 m
η = 4.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 13.6

N47/N84 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η < 0.1
x: 0 m
η = 3.2

x: 1.717 m
η = 19.6

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.526 m

η = 20.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 20.2

N84/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 14.9

x: 0.3 m
η = 0.1

x: 0.3 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 15.3 η < 0.1 η = 0.3 x: 0.3 m
η = 1.5 η < 0.1 CUMPLE

η = 15.3

N53/N85 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η = 0.4
x: 0 m
η = 1.7

x: 0.572 m
η = 18.8

x: 3.052 m
η = 0.4

x: 3.052 m
η = 2.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.572 m

η = 19.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 19.1

N85/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0 m
η = 4.6

x: 0.3 m
η = 0.3

x: 0.3 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 4.9 η < 0.1 η = 1.8 x: 0.3 m
η = 3.3 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.9

N86/N31 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.2 η = 0.1 x: 0 m
η = 13.8

x: 0.3 m
η = 0.1

x: 0.3 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 14.0 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.3 m
η = 2.2 η < 0.1 CUMPLE

η = 14.0

N86/N41
x: 0 m

λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η = 0.6
x: 0 m
η = 0.5

x: 1.526 m
η = 19.6

x: 3.052 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 1.526 m

η = 19.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 19.9

N87/N30 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.3 η = 0.2 x: 0 m
η = 5.1

x: 0.3 m
η = 0.3

x: 0.3 m
η = 3.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 5.1 η < 0.1 η = 1.6 x: 0.3 m
η = 3.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 5.1

N87/N38 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η = 0.4
x: 0 m
η = 2.4

x: 2.289 m
η = 17.7

x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.289 m

η = 17.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 2.6 η < 0.1 CUMPLE

η = 17.8

N92/N95 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 1 m
η = 6.8

x: 1 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 1.6 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 8.0 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 1.6 η = 0.1 CUMPLE

η = 8.0

N95/N94 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0 m
η = 6.8

x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 0.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.0 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 0.6 η = 0.4 CUMPLE

η = 8.0

N94/N93 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 0.3

x: 1 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 6.8

N37/N96 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η = 0.4
x: 0 m
η = 2.4

x: 0.572 m
η = 19.6

x: 3.052 m
η = 0.3

x: 3.052 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.572 m

η = 20.1 η < 0.1 η = 0.3 x: 3.052 m
η = 2.8 η < 0.1 CUMPLE

η = 20.1

N96/N32 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.5 x: 0 m
η = 4.2

x: 0.3 m
η = 0.3

x: 0.3 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 4.6 η < 0.1 η = 1.8 x: 0.3 m
η = 3.1 η < 0.1 CUMPLE

η = 4.6

N40/N97 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 3.052 m

η = 0.3
x: 0 m
η = 2.5

x: 1.526 m
η = 20.5

x: 3.052 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 1.526 m

η = 20.8 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 1.7 η < 0.1 CUMPLE

η = 20.8

N97/N33 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 14.9

x: 0.3 m
η = 0.2

x: 0.3 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 15.1 η < 0.1 η = 1.2 x: 0.3 m
η = 2.0 η < 0.1 CUMPLE

η = 15.1

N98/N99 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.1 x: 1.1 m
η = 13.0

x: 1.1 m
η = 4.7

x: 0 m
η = 2.8 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.1 m

η = 16.9 η < 0.1 η = 1.2 x: 0 m
η = 2.8 η = 0.4 CUMPLE

η = 16.9
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N99/N100 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 13.0

x: 0 m
η = 6.6

x: 1.3 m
η = 2.4 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 19.0 η < 0.1 η = 1.2 x: 1.3 m
η = 2.4 η = 0.5 CUMPLE

η = 19.0

N33/N99 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 12.6

x: 0.8 m
η = 2.0

x: 0.8 m
η = 4.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 12.9 η < 0.1 η = 1.4 x: 0.8 m
η = 4.9 η = 0.1 CUMPLE

η = 12.9

N106/N105 λ < 2.0
Cumple

x: 0.2 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.2 x: 1.2 m

η = 11.0
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 4.7

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.2 m
η < 0.1 N.P.(6) x: 1.2 m

η = 11.1
x: 0.2 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 11.1

N117/N121 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 1.424 m

η = 8.8
NEd = 0.00

N.P.(7)
x: 1.425 m

η = 13.9
x: 0.1 m
η = 44.3 η = 0.7 η = 6.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.425 m

η = 61.2 η < 0.1 η = 0.3 η = 0.7 η = 6.2 CUMPLE
η = 61.2

N121/N118 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
x: 0.764 m

η = 7.8
NEd = 0.00

N.P.(7)
x: 0.05 m

η = 7.2
x: 0.765 m

η = 19.5 η = 0.6 η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.05 m
η = 33.4 η < 0.1 η = 0.5 η = 0.7 η = 5.2 CUMPLE

η = 33.4

N119/N122 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 8.8

x: 1.425 m
η = 14.5

x: 0.1 m
η = 35.7 η = 0.7 η = 5.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.425 m

η = 55.1 η < 0.1 η = 0.1 η = 0.7 η = 5.2 CUMPLE
η = 55.1

N122/N120 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.05 m

η = 2.0
x: 0.05 m

η = 8.8
x: 0.765 m

η = 23.5 η = 0.8 η = 6.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.05 m
η = 31.8 η < 0.1 η = 0.6 η = 0.8 η = 6.2 CUMPLE

η = 31.8

N121/N122 λ ≤ 3.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η = 33.2

x: 0 m
η = 0.7

x: 1 m
η = 4.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 33.6 η < 0.1 η = 0.3 x: 1 m
η = 4.7 η = 0.1 CUMPLE

η = 33.6

N123/N121 N.P.(8)
x: 0.297 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 4.75 m
η = 20.7

x: 4.75 m
η = 0.9

x: 4.75 m
η = 2.0 η < 0.1 x: 0.297 m

η < 0.1
x: 0.297 m

η < 0.1
x: 4.75 m
η = 21.6

x: 0.297 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 21.6

N124/N122 N.P.(8)
x: 0.297 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 4.75 m
η = 22.8

x: 4.75 m
η = 1.0

x: 4.75 m
η = 2.0 η < 0.1 x: 0.297 m

η < 0.1
x: 0.297 m

η < 0.1
x: 4.75 m
η = 23.8

x: 0.297 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 23.8

N27/N32 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0.1 m
η = 1.3

x: 0.1 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 2.9 η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.1 m

η = 2.9 η < 0.1 η = 26.7 x: 0 m
η = 3.1 η = 1.8 CUMPLE

η = 26.7

N32/N33 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 2.5

x: 1 m
η = 0.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 2.7 η < 0.1 η = 1.1 x: 1 m
η = 0.4 η = 0.2 CUMPLE

η = 2.7

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N4/N7 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N7/N12 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N12/N15 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N15/N20 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N20/N23 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N19/N24 λ ≤ 4.0
Cumple η = 7.4 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(4)
MEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(5)
VEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 7.4

N16/N19 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N11/N16 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N8/N11 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N3/N8 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N17/N22 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N14/N17 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N13/N18 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N18/N21 λ ≤ 4.0
Cumple η = 0.3 NEd = 0.00

N.P.(7)
MEd = 0.00

N.P.(4)
MEd = 0.00

N.P.(4)
VEd = 0.00

N.P.(5)
VEd = 0.00

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

η = 0.3

N35/N13 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N34/N14 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N10/N34 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N9/N35 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N44/N10 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N6/N44 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N65/N6 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N66/N5 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N5/N51 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

N51/N9 λ ≤ 4.0
Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(7)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
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Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no
procede.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(8) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación.
Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Madera: CTE DB SE-M

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Madera CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
V 1 V 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Madera
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Comb. PP CM 1 V 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 0.900 1.500
14 1.350 0.800 0.900 1.500
15 0.800 1.350 0.900 1.500
16 1.350 1.350 0.900 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 V 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría

2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(MPa) ν G
(MPa)

α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Madera C18 9000.00 - 560.00 0.000005 3.73
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
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2.1.1.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Madera C18 N1/N7 N1/N2 250X350 (250X350) 0.600 1.00 1.00 - -

N7/N8 N1/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N8/N9 N1/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N9/N10 N1/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N10/N11 N1/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N11/N12 N1/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N12/N13 N1/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N13/N2 N1/N2 250X350 (250X350) 0.327 1.00 1.00 - -
N3/N14 N3/N2 250X350 (250X350) 0.600 1.00 1.00 - -
N14/N15 N3/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N15/N16 N3/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N16/N17 N3/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N17/N18 N3/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N18/N19 N3/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N19/N20 N3/N2 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N20/N2 N3/N2 250X350 (250X350) 0.327 1.00 1.00 - -
N4/N21 N4/N5 250X350 (250X350) 0.600 1.00 1.00 - -
N21/N22 N4/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N22/N23 N4/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N23/N24 N4/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N24/N25 N4/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N25/N26 N4/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N26/N27 N4/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N27/N5 N4/N5 250X350 (250X350) 0.327 1.00 1.00 - -
N6/N34 N6/N5 250X350 (250X350) 0.600 1.00 1.00 - -
N34/N33 N6/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N33/N32 N6/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N32/N31 N6/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N31/N30 N6/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N30/N29 N6/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N29/N28 N6/N5 250X350 (250X350) 1.200 1.00 1.00 - -
N28/N5 N6/N5 250X350 (250X350) 0.327 1.00 1.00 - -
N7/N21 N7/N21 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N8/N22 N8/N22 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N9/N23 N9/N23 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N10/N24 N10/N24 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N11/N25 N11/N25 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N12/N26 N12/N26 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N13/N27 N13/N27 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N20/N28 N20/N28 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N19/N29 N19/N29 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N18/N30 N18/N30 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N17/N31 N17/N31 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N16/N32 N16/N32 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N15/N33 N15/N33 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N14/N34 N14/N34 100x200 (100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
N26/N35 N26/N35 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N25/N36 N25/N36 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N24/N37 N24/N37 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N23/N38 N23/N38 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N22/N39 N22/N39 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N21/N40 N21/N40 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N27/N41 N27/N41 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N28/N42 N28/N42 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N29/N43 N29/N43 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N30/N44 N30/N44 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N31/N45 N31/N45 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N32/N46 N32/N46 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N33/N47 N33/N47 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N34/N48 N34/N48 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N49/N9 N49/N9 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N50/N8 N50/N8 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N51/N7 N51/N7 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N52/N12 N52/N12 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N53/N11 N53/N11 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N54/N16 N54/N16 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N55/N15 N55/N15 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N56/N14 N56/N14 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N57/N17 N57/N17 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N58/N18 N58/N18 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N59/N19 N59/N19 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N60/N13 N60/N13 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N61/N20 N61/N20 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
N62/N10 N62/N10 100x200 (100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.1.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N2, N4/N5 y N6/N5
2 N7/N21, N8/N22, N9/N23, N10/N24, N11/N25, N12/N26, N13/N27, N20/N28, N19/N29,

N18/N30, N17/N31, N16/N32, N15/N33, N14/N34, N26/N35, N25/N36, N24/N37, N23/N38,
N22/N39, N21/N40, N27/N41, N28/N42, N29/N43, N30/N44, N31/N45, N32/N46, N33/N47,
N34/N48, N49/N9, N50/N8, N51/N7, N52/N12, N53/N11, N54/N16, N55/N15, N56/N14,
N57/N17, N58/N18, N59/N19, N60/N13, N61/N20 y N62/N10
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Madera C18 1 250X350, (250X350) 875.00 729.17 729.17 89322.92 45572.92 101718.75
2 100x200, (100x200) 200.00 166.67 166.67 6666.67 1666.67 4580.00

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Resultados

2.2.1.- Nudos
2.2.1.1.- Reacciones

Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.2.1.1.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 24.307 30.703 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 64.900 93.354 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 24.307 30.703 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 40.956 63.484 0.00 0.00 0.00

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -75.287 30.821 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -24.564 87.903 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -51.492 30.821 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -24.564 57.674 0.00 0.00 0.00

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 24.307 30.703 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 64.900 93.354 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 24.307 30.703 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 40.956 63.484 0.00 0.00 0.00

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -75.287 30.821 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -24.564 87.903 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -51.492 30.821 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -24.564 57.674 0.00 0.00 0.00

N35 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.135 0.000 -0.09 -8.98 -3.10
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.194 0.000 0.01 -2.62 -0.95

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.074 0.000 -0.06 -6.36 -2.11
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.746 0.000 -0.01 -2.62 -0.95

N36 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.828 0.000 -0.03 -8.98 -0.93
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.415 0.000 0.06 -2.62 -0.08

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.458 0.000 -0.02 -6.36 -0.55
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.246 0.000 0.04 -2.62 -0.18

N37 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.205 0.000 0.00 -8.98 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.001 0.000 0.09 -2.62 0.77

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.745 0.000 0.00 -6.36 0.05
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.023 0.000 0.06 -2.62 0.46

N38 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.189 0.000 0.00 -8.98 -0.05
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.023 0.000 0.09 -2.62 0.73

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.732 0.000 0.00 -6.36 0.02
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.008 0.000 0.06 -2.62 0.43

N39 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.775 0.000 -0.04 -8.98 -1.12
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.496 0.000 0.06 -2.62 -0.20
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.415 0.000 -0.02 -6.36 -0.67
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.298 0.000 0.03 -2.62 -0.28

N40 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.266 0.000 -0.03 -4.64 -0.89
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.380 0.000 0.02 -1.40 -0.32

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.114 0.000 -0.02 -3.27 -0.57
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.238 0.000 0.01 -1.40 -0.32

N41 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.457 0.000 -0.10 -4.64 -3.36
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.233 0.000 -0.04 -1.40 -1.03

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.457 0.000 -0.06 -3.27 -2.35
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.775 0.000 -0.04 -1.40 -1.03

N42 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.037 0.000 0.02 -3.75 0.63
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.281 0.000 0.08 -1.40 2.33

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.648 0.000 0.02 -2.35 0.72
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.321 0.000 0.05 -1.40 1.46

N43 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.041 0.000 0.02 -7.20 0.58
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.257 0.000 0.08 -2.62 2.34

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.650 0.000 0.02 -4.50 0.67
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.299 0.000 0.05 -2.62 1.46

N44 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.296 0.000 0.00 -7.20 -0.13
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.056 0.000 0.02 -2.62 0.67

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.169 0.000 0.00 -4.50 0.02
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.010 0.000 0.01 -2.62 0.38

N45 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.075 0.000 -0.02 -7.20 -0.51
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.226 0.000 -0.01 -2.62 -0.17

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.075 0.000 -0.01 -4.50 -0.33
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.145 0.000 -0.01 -2.62 -0.17

N46 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.043 0.000 -0.01 -7.20 -0.41
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.181 0.000 0.00 -2.62 -0.10

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.050 0.000 -0.01 -4.50 -0.25
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.111 0.000 0.00 -2.62 -0.11

N47 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.456 0.000 0.00 -7.20 0.11
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.051 0.000 0.04 -2.62 1.03

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.272 0.000 0.01 -4.50 0.22
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.097 0.000 0.02 -2.62 0.61

N48 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.364 0.000 0.01 -3.75 0.23
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.104 0.000 0.03 -1.40 0.82

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.228 0.000 0.01 -2.35 0.26
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.116 0.000 0.02 -1.40 0.51

N49 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.189 0.000 0.00 2.62 -0.73
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.023 0.000 0.09 8.98 0.05

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.732 0.000 0.00 2.62 -0.43
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.008 0.000 0.06 6.36 -0.02

N50 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.775 0.000 -0.04 2.62 0.20
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.496 0.000 0.06 8.98 1.12

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.415 0.000 -0.02 2.62 0.28
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.298 0.000 0.03 6.36 0.67

N51 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.266 0.000 -0.03 1.40 0.32
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.380 0.000 0.02 4.64 0.89

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.114 0.000 -0.02 1.40 0.32
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.238 0.000 0.01 3.27 0.57

N52 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.135 0.000 -0.09 2.62 0.95
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.194 0.000 0.01 8.98 3.10

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.074 0.000 -0.06 2.62 0.95
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.746 0.000 -0.01 6.36 2.11

N53 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.828 0.000 -0.03 2.62 0.08
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.415 0.000 0.06 8.98 0.93

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.458 0.000 -0.02 2.62 0.18
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.246 0.000 0.04 6.36 0.55

N54 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.043 0.000 -0.01 2.62 0.10
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.181 0.000 0.00 7.20 0.41
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.050 0.000 -0.01 2.62 0.11

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.111 0.000 0.00 4.50 0.25
N55 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.456 0.000 0.00 2.62 -1.03

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.051 0.000 0.04 7.20 -0.11
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.272 0.000 0.01 2.62 -0.61

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.097 0.000 0.02 4.50 -0.22
N56 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.364 0.000 0.01 1.40 -0.82

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.104 0.000 0.03 3.75 -0.23
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.228 0.000 0.01 1.40 -0.51

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.116 0.000 0.02 2.35 -0.26
N57 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.075 0.000 -0.02 2.62 0.17

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.226 0.000 -0.01 7.20 0.51
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.075 0.000 -0.01 2.62 0.17

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.145 0.000 -0.01 4.50 0.33
N58 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.296 0.000 0.00 2.62 -0.67

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.056 0.000 0.02 7.20 0.13
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.169 0.000 0.00 2.62 -0.38

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.010 0.000 0.01 4.50 -0.02
N59 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.041 0.000 0.02 2.62 -2.34

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.257 0.000 0.08 7.20 -0.58
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.650 0.000 0.02 2.62 -1.46

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.299 0.000 0.05 4.50 -0.67
N60 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.457 0.000 -0.10 1.40 1.03

Valor máximo de la envolvente 0.000 1.233 0.000 -0.04 4.64 3.36
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.457 0.000 -0.06 1.40 1.03

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.775 0.000 -0.04 3.27 2.35
N61 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.037 0.000 0.02 1.40 -2.33

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.281 0.000 0.08 3.75 -0.63
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.648 0.000 0.02 1.40 -1.46

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.321 0.000 0.05 2.35 -0.72
N62 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.205 0.000 0.00 2.62 -0.77

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.001 0.000 0.09 8.98 0.00
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.745 0.000 0.00 2.62 -0.46

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.023 0.000 0.06 6.36 -0.05

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.2.2.- Barras

2.2.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N1/N7 N.P.(1) x: 0 m
η = 8.9

x: 0.6 m
η = 61.5 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 41.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0.6 m
η = 62.2 N.P.(7) CUMPLE

η = 62.2

N7/N8 N.P.(1) x: 0 m
η = 8.6

x: 1.2 m
η = 118.3 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 33.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 119.0 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 119.0

N8/N9 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.9

x: 1.2 m
η = 148.6 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 19.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 149.1 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 149.1

N9/N10 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.3

x: 1.2 m
η = 154.0 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 5.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 154.5 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 154.5

N10/N11 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 150.9 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 9.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 151.4 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 151.4

N11/N12 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.0

x: 0 m
η = 132.0 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 23.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 132.4 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 132.4

N12/N13 N.P.(1) x: 0 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 88.4 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 38.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 88.7 N.P.(7) CUMPLE

η = 88.7

N13/N2 N.P.(1) x: 0 m
η = 5.1

x: 0 m
η = 20.2 N.P.(2) N.P.(3) x: 0.327 m

η = 47.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 20.5 N.P.(7) CUMPLE

η = 47.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N3/N14 N.P.(1) x: 0 m
η = 9.0

x: 0.6 m
η = 57.3 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 35.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0.6 m
η = 58.1 N.P.(7) CUMPLE

η = 58.1

N14/N15 N.P.(1) x: 0 m
η = 8.8

x: 1.2 m
η = 105.2 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 28.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 105.9 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 105.9

N15/N16 N.P.(1) x: 0 m
η = 8.2

x: 1.2 m
η = 130.2 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 16.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 130.8 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 130.8

N16/N17 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.6

x: 1.2 m
η = 134.2 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 4.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 134.7 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 134.7

N17/N18 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.0

x: 0 m
η = 131.0 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 8.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 131.4 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 131.4

N18/N19 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.4

x: 0 m
η = 114.3 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 20.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 114.7 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 114.7

N19/N20 N.P.(1) x: 0 m
η = 5.9

x: 0 m
η = 76.8 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 33.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 77.1 N.P.(7) CUMPLE

η = 77.1

N20/N2 N.P.(1) x: 0 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 18.7 N.P.(2) N.P.(3) x: 0.327 m

η = 39.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 19.0 N.P.(7) CUMPLE

η = 39.7

N4/N21 N.P.(1) x: 0 m
η = 8.9

x: 0.6 m
η = 61.5 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 41.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0.6 m
η = 62.2 N.P.(7) CUMPLE

η = 62.2

N21/N22 N.P.(1) x: 0 m
η = 8.6

x: 1.2 m
η = 118.3 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 33.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 119.0 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 119.0

N22/N23 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.9

x: 1.2 m
η = 148.6 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 19.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 149.1 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 149.1

N23/N24 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.3

x: 1.2 m
η = 154.0 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 5.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 154.5 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 154.5

N24/N25 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 150.9 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 9.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 151.4 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 151.4

N25/N26 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.0

x: 0 m
η = 132.0 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 23.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 132.4 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 132.4

N26/N27 N.P.(1) x: 0 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 88.4 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 38.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 88.7 N.P.(7) CUMPLE

η = 88.7

N27/N5 N.P.(1) x: 0 m
η = 5.1

x: 0 m
η = 20.2 N.P.(2) N.P.(3) x: 0.327 m

η = 47.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 20.5 N.P.(7) CUMPLE

η = 47.0

N6/N34 N.P.(1) x: 0 m
η = 9.0

x: 0.6 m
η = 57.3 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 35.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0.6 m
η = 58.1 N.P.(7) CUMPLE

η = 58.1

N34/N33 N.P.(1) x: 0 m
η = 8.8

x: 1.2 m
η = 105.2 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 28.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 105.9 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 105.9

N33/N32 N.P.(1) x: 0 m
η = 8.2

x: 1.2 m
η = 130.2 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 16.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 130.8 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 130.8

N32/N31 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.6

x: 1.2 m
η = 134.2 N.P.(2) N.P.(3) x: 0 m

η = 4.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 1.2 m
η = 134.7 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 134.7

N31/N30 N.P.(1) x: 0 m
η = 7.0

x: 0 m
η = 131.0 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 8.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 131.4 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 131.4

N30/N29 N.P.(1) x: 0 m
η = 6.4

x: 0 m
η = 114.3 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 20.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 114.7 N.P.(7) NO CUMPLE

η = 114.7

N29/N28 N.P.(1) x: 0 m
η = 5.9

x: 0 m
η = 76.8 N.P.(2) N.P.(3) x: 1.2 m

η = 33.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 77.1 N.P.(7) CUMPLE

η = 77.1

N28/N5 N.P.(1) x: 0 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 18.7 N.P.(2) N.P.(3) x: 0.327 m

η = 39.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 0 m
η = 19.0 N.P.(7) CUMPLE

η = 39.7

N7/N21 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 76.7

N8/N22 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 84.2

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 29.9 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 148.4 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 148.4

N9/N23 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 84.2

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 29.9 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 148.4 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 148.4

N10/N24 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 84.2

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 29.9 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 148.4 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 148.4

N11/N25 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 84.2

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 29.9 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 148.4 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 148.4

N12/N26 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 84.2

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 29.9 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 148.4 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 148.4

N13/N27 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 76.7

N20/N28 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 74.7

N19/N29 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 65.5

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 23.2 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 143.6 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 143.6

N18/N30 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 65.5

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 23.2 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 143.6 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 143.6

N17/N31 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 65.5

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 23.2 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 143.6 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 143.6

N16/N32 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 65.5

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 23.2 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 143.6 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 143.6
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N15/N33 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 65.5

x: 2.225 m
η = 97.8

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 23.2 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 143.6 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 143.6

N14/N34 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(4) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 74.7

N26/N35 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 96.0

x: 1.875 m
η = 66.7

x: 0 m
η = 15.0

x: 0 m
η = 31.5 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 141.2 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 141.2

N25/N36 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 80.5

x: 2.25 m
η = 100.4

x: 0 m
η = 18.4

x: 0 m
η = 28.8 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 156.3 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 156.3

N24/N37 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.063 m
η = 72.4

x: 2.25 m
η = 119.3

x: 0 m
η = 20.2

x: 0 m
η = 27.3 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 169.6 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 169.6

N23/N38 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.063 m
η = 72.8

x: 2.25 m
η = 118.4

x: 0 m
η = 20.1

x: 0 m
η = 27.4 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 168.9 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 168.9

N22/N39 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 81.9

x: 2.25 m
η = 97.4

x: 0 m
η = 18.1

x: 0 m
η = 29.0 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 154.1 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 154.1

N21/N40 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 44.7

x: 2.25 m
η = 44.7

x: 0 m
η = 8.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 75.7 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 75.7

N27/N41 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 61.4

x: 1.313 m
η = 15.5

x: 0 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 18.3 N.P.(4) x: 2.063 m

η = 66.2 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 66.2

N28/N42 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 52.3

x: 1.313 m
η = 19.7

x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 15.3 N.P.(4) x: 2.063 m

η = 61.2 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 61.2

N29/N43 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 84.6

x: 1.875 m
η = 63.7

x: 0 m
η = 15.2

x: 0 m
η = 26.6 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 126.4 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 126.4

N30/N44 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 71.6

x: 2.063 m
η = 89.6

x: 0 m
η = 18.0

x: 0 m
η = 24.3 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 139.5 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 139.5

N31/N45 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 64.8

x: 2.25 m
η = 104.9

x: 0 m
η = 19.5

x: 0 m
η = 23.1 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 150.2 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 150.2

N32/N46 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 65.7

x: 2.25 m
η = 102.9

x: 0 m
η = 19.3

x: 0 m
η = 23.3 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 148.8 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 148.8

N33/N47 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 74.4

x: 2.063 m
η = 83.8

x: 0 m
η = 17.4

x: 0 m
η = 24.8 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 135.1 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 135.1

N34/N48 N.P.(1) N.P.(8) x: 2.25 m
η = 41.0

x: 1.875 m
η = 38.8

x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 13.3 N.P.(4) x: 2.25 m

η = 67.5 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 67.5

N49/N9 N.P.(1) N.P.(8) x: 0.188 m
η = 72.8

x: 0 m
η = 118.4

x: 2.25 m
η = 20.1

x: 2.25 m
η = 27.4 N.P.(4) x: 0 m

η = 168.9 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 168.9

N50/N8 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 81.9

x: 0 m
η = 97.4

x: 2.25 m
η = 18.1

x: 2.25 m
η = 29.0 N.P.(4) x: 0 m

η = 154.1 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 154.1

N51/N7 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 44.7

x: 0 m
η = 44.7

x: 2.25 m
η = 8.8

x: 2.25 m
η = 15.4 N.P.(4) x: 0 m

η = 75.7 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 75.7

N52/N12 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 96.0

x: 0.375 m
η = 66.7

x: 2.25 m
η = 15.0

x: 2.25 m
η = 31.5 N.P.(4) x: 0 m

η = 141.2 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 141.2

N53/N11 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 80.5

x: 0 m
η = 100.4

x: 2.25 m
η = 18.4

x: 2.25 m
η = 28.8 N.P.(4) x: 0 m

η = 156.3 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 156.3

N54/N16 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 65.7

x: 0 m
η = 102.9

x: 2.25 m
η = 19.3

x: 2.25 m
η = 23.3 N.P.(4) x: 0 m

η = 148.8 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 148.8

N55/N15 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 74.4

x: 0.188 m
η = 83.8

x: 2.25 m
η = 17.4

x: 2.25 m
η = 24.8 N.P.(4) x: 0 m

η = 135.1 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 135.1

N56/N14 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 41.0

x: 0.375 m
η = 38.8

x: 2.25 m
η = 8.6

x: 2.25 m
η = 13.3 N.P.(4) x: 0 m

η = 67.5 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 67.5

N57/N17 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 64.8

x: 0 m
η = 104.9

x: 2.25 m
η = 19.5

x: 2.25 m
η = 23.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 150.2 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 150.2

N58/N18 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 71.6

x: 0.188 m
η = 89.6

x: 2.25 m
η = 18.0

x: 2.25 m
η = 24.3 N.P.(4) x: 0 m

η = 139.5 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 139.5

N59/N19 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 84.6

x: 0.375 m
η = 63.7

x: 2.25 m
η = 15.2

x: 2.25 m
η = 26.6 N.P.(4) x: 0 m

η = 126.4 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 126.4

N60/N13 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 61.4

x: 0.938 m
η = 15.5

x: 2.25 m
η = 5.4

x: 2.25 m
η = 18.3 N.P.(4) x: 0.188 m

η = 66.2 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 66.2

N61/N20 N.P.(1) N.P.(8) x: 0 m
η = 52.3

x: 0.938 m
η = 19.7

x: 2.25 m
η = 6.1

x: 2.25 m
η = 15.3 N.P.(4) x: 0.188 m

η = 61.2 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) CUMPLE
η = 61.2

N62/N10 N.P.(1) N.P.(8) x: 0.188 m
η = 72.4

x: 0 m
η = 119.3

x: 2.25 m
η = 20.2

x: 2.25 m
η = 27.3 N.P.(4) x: 0 m

η = 169.6 N.P.(6) N.P.(9) N.P.(7) NO CUMPLE
η = 169.6

Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Listados
coberta biblioteca Fecha: 14/05/19

Página 11



Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(7) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
(8) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(9) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Madera: CTE DB SE-M

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M

Listados
coberta biblioteca Fecha: 14/05/19

Página 2



Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad

(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM 1 CM 1
V 1 V 1
N 1 N 1

E.L.U. de rotura. Acero laminado
E.L.U. de rotura. Madera
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Comb. PP CM 1 V 1 N 1
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 0.900 1.500
14 1.350 0.800 0.900 1.500
15 0.800 1.350 0.900 1.500
16 1.350 1.350 0.900 1.500
17 0.800 0.800 1.500 0.750
18 1.350 0.800 1.500 0.750
19 0.800 1.350 1.500 0.750
20 1.350 1.350 1.500 0.750

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 V 1 N 1
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al plano de dependencia

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N1 10.526 0.000 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N2 10.526 6.800 4.450 - - - - - - - - - - Empotrado
N3 10.526 13.600 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N4 14.976 0.000 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado

Listados
coberta biblioteca Fecha: 14/05/19

Página 4



Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N5 14.976 6.800 4.450 - - - - - - - - - - Empotrado
N6 14.976 13.600 0.000 X X X - - - - - - - Empotrado
N7 10.526 0.502 0.329 - - - - - - - - - - Empotrado
N8 10.526 1.506 0.986 - - - - - - - - - - Empotrado
N9 10.526 2.510 1.643 - - - - - - - - - - Empotrado
N10 10.526 3.514 2.300 - - - - - - - - - - Empotrado
N11 10.526 4.518 2.957 - - - - - - - - - - Empotrado
N12 10.526 5.523 3.614 - - - - - - - - - - Empotrado
N13 10.526 6.527 4.271 - - - - - - - - - - Empotrado
N14 10.526 13.098 0.329 - - - - - - - - - - Empotrado
N15 10.526 12.094 0.986 - - - - - - - - - - Empotrado
N16 10.526 11.090 1.643 - - - - - - - - - - Empotrado
N17 10.526 10.086 2.300 - - - - - - - - - - Empotrado
N18 10.526 9.082 2.957 - - - - - - - - - - Empotrado
N19 10.526 8.077 3.614 - - - - - - - - - - Empotrado
N20 10.526 7.073 4.271 - - - - - - - - - - Empotrado
N21 14.976 0.502 0.329 - - - - - - - - - - Empotrado
N22 14.976 1.506 0.986 - - - - - - - - - - Empotrado
N23 14.976 2.510 1.643 - - - - - - - - - - Empotrado
N24 14.976 3.514 2.300 - - - - - - - - - - Empotrado
N25 14.976 4.518 2.957 - - - - - - - - - - Empotrado
N26 14.976 5.523 3.614 - - - - - - - - - - Empotrado
N27 14.976 6.527 4.271 - - - - - - - - - - Empotrado
N28 14.976 7.073 4.271 - - - - - - - - - - Empotrado
N29 14.976 8.077 3.614 - - - - - - - - - - Empotrado
N30 14.976 9.082 2.957 - - - - - - - - - - Empotrado
N31 14.976 10.086 2.300 - - - - - - - - - - Empotrado
N32 14.976 11.090 1.643 - - - - - - - - - - Empotrado
N33 14.976 12.094 0.986 - - - - - - - - - - Empotrado
N34 14.976 13.098 0.329 - - - - - - - - - - Empotrado
N35 17.226 5.523 3.614 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N36 17.226 4.518 2.957 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N37 17.226 3.514 2.300 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N38 17.226 2.510 1.643 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N39 17.226 1.506 0.986 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N40 17.226 0.502 0.329 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N41 17.226 6.527 4.271 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N42 17.226 7.073 4.271 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N43 17.226 8.077 3.614 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N44 17.226 9.082 2.957 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N45 17.226 10.086 2.300 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N46 17.226 11.090 1.643 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N47 17.226 12.094 0.986 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N48 17.226 13.098 0.329 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N49 8.276 2.510 1.643 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N50 8.276 1.506 0.986 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N51 8.276 0.502 0.329 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N52 8.276 5.523 3.614 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N53 8.276 4.518 2.957 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N54 8.276 11.090 1.643 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N55 8.276 12.094 0.986 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N56 8.276 13.098 0.329 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N57 8.276 10.086 2.300 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N58 8.276 9.082 2.957 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N59 8.276 8.077 3.614 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N60 8.276 6.527 4.271 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N61 8.276 7.073 4.271 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N62 8.276 3.514 2.300 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N63 10.526 1.004 0.657 - - - - - - - - - - Empotrado
N64 8.276 1.004 0.657 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N65 14.976 1.004 0.657 - - - - - - - - - - Empotrado
N66 17.226 1.004 0.657 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N67 8.276 2.008 1.314 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N68 10.526 2.008 1.314 - - - - - - - - - - Empotrado
N69 14.976 2.008 1.314 - - - - - - - - - - Empotrado
N70 17.226 2.008 1.314 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N71 8.276 3.012 1.971 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N72 10.526 3.012 1.971 - - - - - - - - - - Empotrado
N73 14.976 3.012 1.971 - - - - - - - - - - Empotrado
N74 17.226 3.012 1.971 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N75 8.276 4.016 2.628 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N76 10.526 4.016 2.628 - - - - - - - - - - Empotrado
N77 14.976 4.016 2.628 - - - - - - - - - - Empotrado
N78 17.226 4.016 2.628 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N79 8.276 5.021 3.285 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N80 10.526 5.021 3.285 - - - - - - - - - - Empotrado
N81 14.976 5.021 3.285 - - - - - - - - - - Empotrado
N82 17.226 5.021 3.285 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N83 8.276 6.025 3.943 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N84 10.526 6.025 3.943 - - - - - - - - - - Empotrado
N85 14.976 6.025 3.943 - - - - - - - - - - Empotrado
N86 17.226 6.025 3.943 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N87 10.526 12.596 0.657 - - - - - - - - - - Empotrado
N88 8.276 12.596 0.657 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N89 14.976 12.596 0.657 - - - - - - - - - - Empotrado
N90 17.226 12.596 0.657 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N91 8.276 11.592 1.314 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N92 10.526 11.592 1.314 - - - - - - - - - - Empotrado
N93 14.976 11.592 1.314 - - - - - - - - - - Empotrado
N94 17.226 11.592 1.314 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N95 8.276 10.588 1.971 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N96 10.526 10.588 1.971 - - - - - - - - - - Empotrado
N97 14.976 10.588 1.971 - - - - - - - - - - Empotrado
N98 17.226 10.588 1.971 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N99 8.276 9.584 2.628 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N100 10.526 9.584 2.628 - - - - - - - - - - Empotrado
N101 14.976 9.584 2.628 - - - - - - - - - - Empotrado
N102 17.226 9.584 2.628 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N103 8.276 8.579 3.285 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N104 10.526 8.579 3.285 - - - - - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependencias Ux Uy Uz

N105 14.976 8.579 3.285 - - - - - - - - - - Empotrado
N106 17.226 8.579 3.285 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N107 8.276 7.575 3.943 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado
N108 10.526 7.575 3.943 - - - - - - - - - - Empotrado
N109 14.976 7.575 3.943 - - - - - - - - - - Empotrado
N110 17.226 7.575 3.943 X X - X X X Recta 0.000 0.000 1.000 Empotrado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(MPa) ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Madera C18 9000.00 - 560.00 - 0.000005 3.73
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.2.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero

laminado S275 N1/N7 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N7/N63 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N63/N8 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N8/N68 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N68/N9 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N9/N72 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N72/N10 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N10/N76 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N76/N11 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N11/N80 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N80/N12 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N12/N84 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N84/N13 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N13/N2 N1/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.327 1.00 1.00 - -

N3/N14 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N14/N87 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N87/N15 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N15/N92 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N92/N16 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N16/N96 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N96/N17 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N17/N100 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N100/N18 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N18/N104 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N104/N19 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N19/N108 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N108/N20 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N20/N2 N3/N2 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.327 1.00 1.00 - -

N4/N21 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N21/N65 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N65/N22 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N22/N69 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N69/N23 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N23/N73 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N73/N24 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N24/N77 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N77/N25 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N25/N81 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N81/N26 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N26/N85 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N85/N27 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N27/N5 N4/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.327 1.00 1.00 - -

N6/N34 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N34/N89 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N89/N33 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N33/N93 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N93/N32 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N32/N97 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N97/N31 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N31/N101 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N101/N30 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N30/N105 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N105/N29 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N29/N109 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N109/N28 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.600 1.00 1.00 - -

N28/N5 N6/N5 2xUPN 240(]-[)
(UPN) 0.327 1.00 1.00 - -

Madera C18 N7/N21 N7/N21 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N8/N22 N8/N22 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N9/N23 N9/N23 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N10/N24 N10/N24 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N11/N25 N11/N25 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N12/N26 N12/N26 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N13/N27 N13/N27 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N20/N28 N20/N28 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N19/N29 N19/N29 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N18/N30 N18/N30 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N17/N31 N17/N31 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N16/N32 N16/N32 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N15/N33 N15/N33 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N14/N34 N14/N34 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N26/N35 N26/N35 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N25/N36 N25/N36 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N24/N37 N24/N37 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N23/N38 N23/N38 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N22/N39 N22/N39 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N21/N40 N21/N40 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N27/N41 N27/N41 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N28/N42 N28/N42 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N29/N43 N29/N43 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N30/N44 N30/N44 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N31/N45 N31/N45 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N32/N46 N32/N46 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N33/N47 N33/N47 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N34/N48 N34/N48 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N49/N9 N49/N9 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N50/N8 N50/N8 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N51/N7 N51/N7 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N52/N12 N52/N12 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N53/N11 N53/N11 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N54/N16 N54/N16 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N55/N15 N55/N15 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N56/N14 N56/N14 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N57/N17 N57/N17 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N58/N18 N58/N18 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N59/N19 N59/N19 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N60/N13 N60/N13 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N61/N20 N61/N20 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N62/N10 N62/N10 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N64/N63 N64/N63 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N63/N65 N63/N65 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N65/N66 N65/N66 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N67/N68 N67/N68 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N68/N69 N68/N69 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N69/N70 N69/N70 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N71/N72 N71/N72 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N72/N73 N72/N73 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N73/N74 N73/N74 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N75/N76 N75/N76 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N76/N77 N76/N77 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N77/N78 N77/N78 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N79/N80 N79/N80 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N80/N81 N80/N81 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N81/N82 N81/N82 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N83/N84 N83/N84 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N84/N85 N84/N85 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N85/N86 N85/N86 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N88/N87 N88/N87 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N87/N89 N87/N89 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N89/N90 N89/N90 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N91/N92 N91/N92 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N92/N93 N92/N93 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N93/N94 N93/N94 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N95/N96 N95/N96 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N96/N97 N96/N97 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N97/N98 N97/N98 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N99/N100 N99/N100 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N100/N101 N100/N101 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N101/N102 N101/N102 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N103/N104 N103/N104 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N104/N105 N104/N105 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N105/N106 N105/N106 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N107/N108 N107/N108 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

N108/N109 N108/N109 100x200
(100x200) 4.450 1.00 1.00 - -

N109/N110 N109/N110 100x200
(100x200) 2.250 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
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2.1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N2, N4/N5 y N6/N5
2 N7/N21, N8/N22, N9/N23, N10/N24, N11/N25, N12/N26, N13/N27, N20/N28, N19/N29,

N18/N30, N17/N31, N16/N32, N15/N33, N14/N34, N26/N35, N25/N36, N24/N37, N23/N38,
N22/N39, N21/N40, N27/N41, N28/N42, N29/N43, N30/N44, N31/N45, N32/N46, N33/N47,
N34/N48, N49/N9, N50/N8, N51/N7, N52/N12, N53/N11, N54/N16, N55/N15, N56/N14,
N57/N17, N58/N18, N59/N19, N60/N13, N61/N20, N62/N10, N64/N63, N63/N65, N65/N66,
N67/N68, N68/N69, N69/N70, N71/N72, N72/N73, N73/N74, N75/N76, N76/N77, N77/N78,
N79/N80, N80/N81, N81/N82, N83/N84, N84/N85, N85/N86, N88/N87, N87/N89, N89/N90,
N91/N92, N92/N93, N93/N94, N95/N96, N96/N97, N97/N98, N99/N100, N100/N101,
N101/N102, N103/N104, N104/N105, N105/N106, N107/N108, N108/N109 y N109/N110

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275

1 UPN 240, Doble en I unión genérica, (UPN)
Separación entre los perfiles: 250.0 / 250.0 mm
Enlace a distancia dada: 300.0 mm

84.60 33.15 36.59 7200.00 18851.91 39.40

Madera C18 2 100x200, (100x200) 200.00 166.67 166.67 6666.67 1666.67 4580.00
Notación:

Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Resultados

2.2.1.- Nudos
2.2.1.1.- Reacciones

Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.2.1.1.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 27.851 35.364 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 70.378 100.916 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 27.851 35.364 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 44.397 68.244 0.00 0.00 0.00

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -80.214 35.451 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -28.046 95.207 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -54.437 35.451 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -28.046 62.205 0.00 0.00 0.00

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 27.851 35.364 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 70.378 100.916 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 27.851 35.364 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 44.397 68.244 0.00 0.00 0.00

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -80.214 35.451 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -28.046 95.207 0.00 0.00 0.00

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -54.437 35.451 0.00 0.00 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.000 -28.046 62.205 0.00 0.00 0.00

N35 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.124 0.000 -0.04 -4.64 -1.38
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.547 0.000 0.01 -1.40 -0.44

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.005 0.000 -0.03 -3.27 -0.93
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.342 0.000 0.00 -1.40 -0.44
N36 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.509 0.000 -0.01 -4.64 -0.31

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.137 0.000 0.04 -1.40 0.17
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.295 0.000 -0.01 -3.27 -0.16

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.070 0.000 0.02 -1.40 0.06
N37 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.714 0.000 0.01 -4.64 0.15

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.066 0.000 0.06 -1.40 0.63
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.448 0.000 0.01 -3.27 0.15

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.066 0.000 0.03 -1.40 0.40
N38 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.684 0.000 0.00 -4.64 0.10

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.046 0.000 0.05 -1.40 0.57
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.426 0.000 0.00 -3.27 0.11

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.051 0.000 0.03 -1.40 0.35
N39 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.437 0.000 -0.02 -4.64 -0.50

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.220 0.000 0.03 -1.40 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.240 0.000 -0.01 -3.27 -0.28

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.126 0.000 0.02 -1.40 -0.07
N40 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.133 0.000 -0.02 -2.47 -0.46

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.203 0.000 0.01 -0.80 -0.18
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.053 0.000 -0.01 -1.73 -0.29

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.127 0.000 0.00 -0.80 -0.18
N41 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.223 0.000 -0.05 -2.47 -1.65

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.613 0.000 -0.02 -0.80 -0.54
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.229 0.000 -0.03 -1.73 -1.14

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.383 0.000 -0.02 -0.80 -0.54
N42 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.540 0.000 0.01 -2.03 0.39

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.172 0.000 0.04 -0.80 1.22
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.338 0.000 0.01 -1.27 0.42

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.187 0.000 0.03 -0.80 0.76
N43 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.489 0.000 0.01 -3.75 0.29

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.127 0.000 0.04 -1.40 1.10
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.304 0.000 0.01 -2.35 0.33

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.145 0.000 0.02 -1.40 0.68
N44 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.091 0.000 0.00 -3.75 -0.14

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.063 0.000 0.01 -1.40 0.21
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.040 0.000 0.00 -2.35 -0.05

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.021 0.000 0.00 -1.40 0.09
N45 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.081 0.000 -0.01 -3.75 -0.39

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.175 0.000 -0.01 -1.40 -0.18
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.081 0.000 -0.01 -2.35 -0.26

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.115 0.000 -0.01 -1.40 -0.18
N46 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.065 0.000 -0.01 -3.75 -0.31

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.138 0.000 -0.01 -1.40 -0.15
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.065 0.000 -0.01 -2.35 -0.20

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.087 0.000 -0.01 -1.40 -0.15
N47 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.205 0.000 0.00 -3.75 0.01

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.007 0.000 0.02 -1.40 0.46
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.116 0.000 0.00 -2.35 0.08

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.036 0.000 0.01 -1.40 0.26
N48 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.196 0.000 0.01 -2.03 0.15

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.065 0.000 0.02 -0.80 0.44
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.123 0.000 0.01 -1.27 0.16

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.069 0.000 0.01 -0.80 0.28
N49 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.684 0.000 0.00 1.40 -0.57

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.046 0.000 0.05 4.64 -0.10
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.426 0.000 0.00 1.40 -0.35

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.051 0.000 0.03 3.27 -0.11
N50 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.437 0.000 -0.02 1.40 -0.01

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.220 0.000 0.03 4.64 0.50
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.240 0.000 -0.01 1.40 0.07
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.126 0.000 0.02 3.27 0.28

N51 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.133 0.000 -0.02 0.80 0.18
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.203 0.000 0.01 2.47 0.46

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.053 0.000 -0.01 0.80 0.18
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.127 0.000 0.00 1.73 0.29

N52 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.124 0.000 -0.04 1.40 0.44
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.547 0.000 0.01 4.64 1.38

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.005 0.000 -0.03 1.40 0.44
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.342 0.000 0.00 3.27 0.93

N53 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.509 0.000 -0.01 1.40 -0.17
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.137 0.000 0.04 4.64 0.31

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.295 0.000 -0.01 1.40 -0.06
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.070 0.000 0.02 3.27 0.16

N54 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.065 0.000 -0.01 1.40 0.15
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.138 0.000 -0.01 3.75 0.31

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.065 0.000 -0.01 1.40 0.15
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.087 0.000 -0.01 2.35 0.20

N55 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.205 0.000 0.00 1.40 -0.46
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.007 0.000 0.02 3.75 -0.01

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.116 0.000 0.00 1.40 -0.26
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.036 0.000 0.01 2.35 -0.08

N56 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.196 0.000 0.01 0.80 -0.44
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.065 0.000 0.02 2.03 -0.15

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.123 0.000 0.01 0.80 -0.28
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.069 0.000 0.01 1.27 -0.16

N57 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.081 0.000 -0.01 1.40 0.18
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.175 0.000 -0.01 3.75 0.39

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.081 0.000 -0.01 1.40 0.18
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.115 0.000 -0.01 2.35 0.26

N58 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.091 0.000 0.00 1.40 -0.21
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.063 0.000 0.01 3.75 0.14

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.040 0.000 0.00 1.40 -0.09
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.021 0.000 0.00 2.35 0.05

N59 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.489 0.000 0.01 1.40 -1.10
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.127 0.000 0.04 3.75 -0.29

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.304 0.000 0.01 1.40 -0.68
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.145 0.000 0.02 2.35 -0.33

N60 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.223 0.000 -0.05 0.80 0.54
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.613 0.000 -0.02 2.47 1.65

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.229 0.000 -0.03 0.80 0.54
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.383 0.000 -0.02 1.73 1.14

N61 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.540 0.000 0.01 0.80 -1.22
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.172 0.000 0.04 2.03 -0.39

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.338 0.000 0.01 0.80 -0.76
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.187 0.000 0.03 1.27 -0.42

N62 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.714 0.000 0.01 1.40 -0.63
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.066 0.000 0.06 4.64 -0.15

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.448 0.000 0.01 1.40 -0.40
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.066 0.000 0.03 3.27 -0.15

N64 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.240 0.000 -0.03 1.40 0.31
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.432 0.000 0.02 4.64 1.04

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.092 0.000 -0.02 1.40 0.33
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.266 0.000 0.01 3.27 0.67

N66 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.240 0.000 -0.03 -4.64 -1.04
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.432 0.000 0.02 -1.40 -0.31

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.092 0.000 -0.02 -3.27 -0.67
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.266 0.000 0.01 -1.40 -0.33

N67 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.587 0.000 0.00 1.40 -0.35
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.059 0.000 0.05 4.64 0.13
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.353 0.000 0.00 1.40 -0.19

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.019 0.000 0.03 3.27 0.04
N70 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.587 0.000 0.00 -4.64 -0.13

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.059 0.000 0.05 -1.40 0.35
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.353 0.000 0.00 -3.27 -0.04

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.019 0.000 0.03 -1.40 0.19
N71 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.737 0.000 0.01 1.40 -0.69

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.073 0.000 0.06 4.64 -0.16
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.464 0.000 0.01 1.40 -0.44

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.073 0.000 0.04 3.27 -0.16
N74 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.737 0.000 0.01 -4.64 0.16

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.073 0.000 0.06 -1.40 0.69
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.464 0.000 0.01 -3.27 0.16

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.073 0.000 0.04 -1.40 0.44
N75 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.635 0.000 0.00 1.40 -0.46

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.003 0.000 0.05 4.64 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.389 0.000 0.00 1.40 -0.27

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.018 0.000 0.03 3.27 -0.04
N78 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.635 0.000 0.00 -4.64 -0.01

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.003 0.000 0.05 -1.40 0.46
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.389 0.000 0.00 -3.27 0.04

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.018 0.000 0.03 -1.40 0.27
N79 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.335 0.000 -0.02 1.40 0.19

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.320 0.000 0.03 4.64 0.73
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.164 0.000 -0.01 1.40 0.22

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.192 0.000 0.01 3.27 0.45
N82 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.335 0.000 -0.02 -4.64 -0.73

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.320 0.000 0.03 -1.40 -0.19
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.164 0.000 -0.01 -3.27 -0.45

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.192 0.000 0.01 -1.40 -0.22
N83 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.101 0.000 -0.06 1.40 0.68

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.818 0.000 -0.01 4.64 2.15
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.176 0.000 -0.04 1.40 0.68

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.511 0.000 -0.01 3.27 1.48
N86 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.101 0.000 -0.06 -4.64 -2.15

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.818 0.000 -0.01 -1.40 -0.68
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.176 0.000 -0.04 -3.27 -1.48

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.511 0.000 -0.01 -1.40 -0.68
N88 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.422 0.000 0.01 1.40 -0.95

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.117 0.000 0.03 3.75 -0.26
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.260 0.000 0.01 1.40 -0.58

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.130 0.000 0.02 2.35 -0.29
N90 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.422 0.000 0.01 -3.75 0.26

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.117 0.000 0.03 -1.40 0.95
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.260 0.000 0.01 -2.35 0.29

Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.130 0.000 0.02 -1.40 0.58
N91 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.039 0.000 -0.01 1.40 -0.09

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.078 0.000 0.00 3.75 0.18
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.005 0.000 0.00 1.40 -0.01

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.037 0.000 0.00 2.35 0.08
N94 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.039 0.000 -0.01 -3.75 -0.18

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.078 0.000 0.00 -1.40 0.09
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.005 0.000 0.00 -2.35 -0.08

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.037 0.000 0.00 -1.40 0.01
N95 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.086 0.000 -0.01 1.40 0.19

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.184 0.000 -0.01 3.75 0.41
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.086 0.000 -0.01 1.40 0.19

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.122 0.000 -0.01 2.35 0.27
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N98 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.086 0.000 -0.01 -3.75 -0.41
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.184 0.000 -0.01 -1.40 -0.19

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.086 0.000 -0.01 -2.35 -0.27
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.122 0.000 -0.01 -1.40 -0.19

N99 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.036 0.000 -0.01 1.40 0.08
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.124 0.000 0.00 3.75 0.28

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.045 0.000 -0.01 1.40 0.10
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.075 0.000 0.00 2.35 0.17

N102 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.036 0.000 -0.01 -3.75 -0.28
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.124 0.000 0.00 -1.40 -0.08

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.045 0.000 -0.01 -2.35 -0.17
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.075 0.000 0.00 -1.40 -0.10

N103 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.269 0.000 0.00 1.40 -0.61
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.022 0.000 0.02 3.75 -0.05

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.159 0.000 0.00 1.40 -0.36
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.053 0.000 0.01 2.35 -0.12

N106 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.269 0.000 0.00 -3.75 0.05
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.022 0.000 0.02 -1.40 0.61

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.159 0.000 0.00 -2.35 0.12
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.053 0.000 0.01 -1.40 0.36

N107 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.751 0.000 0.02 1.40 -1.69
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.234 0.000 0.06 3.75 -0.53

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.470 0.000 0.02 1.40 -1.06
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.249 0.000 0.04 2.35 -0.56

N110 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.751 0.000 0.02 -3.75 0.53
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.234 0.000 0.06 -1.40 1.69

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.470 0.000 0.02 -2.35 0.56
Valor máximo de la envolvente 0.000 -0.249 0.000 0.04 -1.40 1.06

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.2.2.- Barras

2.2.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N7 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.5

x: 0.6 m
η = 19.4

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 5.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 24.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 24.0

N7/N63 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.5

x: 0.6 m
η = 31.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 5.3

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 35.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 35.4

N63/N8 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.3

x: 0.6 m
η = 40.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 4.2

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 44.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 44.3

N8/N68 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.1

x: 0.6 m
η = 46.8

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 3.2

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 50.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 50.9

N68/N9 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.0

x: 0.6 m
η = 51.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 2.2

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 55.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 55.2

N9/N72 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.8

x: 0.6 m
η = 53.6

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.3

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 57.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 57.4

N72/N10 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.6

x: 0.6 m
η = 53.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 57.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 57.3

N10/N76 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 53.2

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 0.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 56.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 56.7

N76/N11 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 51.2

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 54.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 54.5

N11/N80 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 46.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 2.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 50.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 50.0

N80/N12 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 40.4

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 3.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 43.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 43.4

N12/N84 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 31.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 4.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 34.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 34.5

N84/N13 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 20.6

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 5.9

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 23.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 23.3

N13/N2 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 7.4

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.327 m
η = 6.5

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 10.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 10.0

N3/N14 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.8

x: 0.6 m
η = 16.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 21.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 21.4
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N14/N87 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.7

x: 0.6 m
η = 25.5

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 4.1

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 30.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 30.1

N87/N15 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.5

x: 0.6 m
η = 32.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 3.3

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 36.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 36.8

N15/N92 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.4

x: 0.6 m
η = 37.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 2.5

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 41.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 41.7

N92/N16 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.2

x: 0.6 m
η = 40.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.7

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 44.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 44.9

N16/N96 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.1

x: 0.6 m
η = 42.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.0

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 46.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 46.4

N96/N17 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.9

x: 0.6 m
η = 42.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 46.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 46.2

N17/N100 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 41.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 45.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 45.6

N100/N18 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 40.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 1.4

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 43.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 43.7

N18/N104 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.4

x: 0 m
η = 36.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 2.1

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 40.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N104/N19 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 31.6

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 2.9

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 34.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 34.9

N19/N108 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 24.8

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 3.7

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 28.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 28.0

N108/N20 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 16.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 19.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 19.2

N20/N2 λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 6.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.327 m
η = 5.0

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 8.9
x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 8.9

N4/N21 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.5

x: 0.6 m
η = 19.4

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 5.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 24.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 24.0

N21/N65 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.5

x: 0.6 m
η = 31.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 5.3

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 35.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 35.4

N65/N22 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.3

x: 0.6 m
η = 40.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 4.2

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 44.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 44.3

N22/N69 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.1

x: 0.6 m
η = 46.8

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 3.2

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 50.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 50.9

N69/N23 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.0

x: 0.6 m
η = 51.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 2.2

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 55.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 55.2

N23/N73 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.8

x: 0.6 m
η = 53.6

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.3

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 57.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 57.4

N73/N24 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.6

x: 0.6 m
η = 53.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.3

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 57.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 57.3

N24/N77 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 53.2

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 0.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 56.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 56.7

N77/N25 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 51.2

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 1.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 54.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 54.5

N25/N81 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 46.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 2.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 50.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 50.0

N81/N26 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 40.4

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 3.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 43.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 43.4

N26/N85 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 31.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 4.8

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 34.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 34.5

N85/N27 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 20.6

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 5.9

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 23.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 23.3

N27/N5 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 7.4

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.327 m
η = 6.5

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 10.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 10.0

N6/N34 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.8

x: 0.6 m
η = 16.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 21.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 21.4

N34/N89 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.7

x: 0.6 m
η = 25.5

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 4.1

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 30.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 30.1

N89/N33 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.5

x: 0.6 m
η = 32.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 3.3

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 36.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 36.8

N33/N93 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.4

x: 0.6 m
η = 37.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 2.5

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 41.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 41.7

N93/N32 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.2

x: 0.6 m
η = 40.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.7

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 44.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 44.9

N32/N97 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.1

x: 0.6 m
η = 42.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.0

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 46.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 46.4

N97/N31 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.9

x: 0.6 m
η = 42.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.2

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0.6 m

η = 46.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 46.2

N31/N101 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 41.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 0.6

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 45.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 45.6

N101/N30 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 40.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 1.4

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 43.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 43.7

N30/N105 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.4

x: 0 m
η = 36.7

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 2.1

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 40.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 40.2

N105/N29 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 31.6

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 2.9

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 34.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 34.9

N29/N109 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 24.8

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 3.7

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 28.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 28.0

N109/N28 λ < 2.0
Cumple

λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 16.3

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.6 m
η = 4.5

VEd = 0.00
N.P.(3) η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 19.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 19.2

N28/N5 λ < 2.0
Cumple

x: 0 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 6.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.327 m
η = 5.0

VEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(4) x: 0 m

η = 8.9
x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) CUMPLE

η = 8.9
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N7/N21 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 22.8

x: 2.225 m
η = 27.4

x: 0 m
η = 5.3

x: 0 m
η = 8.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 40.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 40.9

N8/N22 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N9/N23 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N10/N24 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N11/N25 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N12/N26 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N13/N27 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 22.8

x: 2.225 m
η = 27.4

x: 0 m
η = 5.3

x: 0 m
η = 8.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 40.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 40.9

N20/N28 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 18.3

x: 2.225 m
η = 27.4

x: 0 m
η = 5.3

x: 0 m
η = 6.5 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 40.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 40.2

N19/N29 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N18/N30 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N17/N31 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N16/N32 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N15/N33 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N14/N34 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 18.3

x: 2.225 m
η = 27.4

x: 0 m
η = 5.3

x: 0 m
η = 6.5 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 40.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 40.2

N26/N35 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 48.1

x: 2.063 m
η = 37.3

x: 0 m
η = 8.1

x: 0 m
η = 16.0 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 73.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 73.7

N25/N36 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 39.8

x: 2.25 m
η = 56.0

x: 0 m
η = 9.9

x: 0 m
η = 14.5 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 83.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 83.4

N24/N37 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.063 m
η = 35.8

x: 2.25 m
η = 65.7

x: 0 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 13.8 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 90.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 90.1

N23/N38 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.063 m
η = 36.3

x: 2.25 m
η = 64.4

x: 0 m
η = 10.7

x: 0 m
η = 13.9 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 89.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 89.3

N22/N39 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 41.4

x: 2.25 m
η = 52.4

x: 0 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 14.8 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 80.8 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 80.8

N21/N40 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 23.6

x: 2.25 m
η = 24.0

x: 0 m
η = 4.7

x: 0 m
η = 8.1 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 40.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 40.3

N27/N41 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 31.6

x: 1.313 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 9.5 N.P.(3) x: 2.063 m

η = 35.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 35.7

N28/N42 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 27.8

x: 1.5 m
η = 11.1

x: 0 m
η = 3.4

x: 0 m
η = 8.2 N.P.(3) x: 2.063 m

η = 33.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 33.1

N29/N43 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 43.1

x: 1.875 m
η = 34.9

x: 0 m
η = 8.1

x: 0 m
η = 13.7 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 66.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 66.3

N30/N44 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 36.0

x: 2.25 m
η = 49.4

x: 0 m
η = 9.6

x: 0 m
η = 12.4 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 74.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.5

N31/N45 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 32.4

x: 2.25 m
η = 57.5

x: 0 m
η = 10.4

x: 0 m
η = 11.8 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 80.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 80.2

N32/N46 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 33.1

x: 2.25 m
η = 56.0

x: 0 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 11.9 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 79.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 79.1

N33/N47 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 38.0

x: 2.063 m
η = 45.0

x: 0 m
η = 9.2

x: 0 m
η = 12.8 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 71.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 71.3
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N34/N48 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 22.1

x: 1.875 m
η = 20.9

x: 0 m
η = 4.6

x: 0 m
η = 7.2 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 36.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 36.4

N49/N9 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.188 m
η = 36.3

x: 0 m
η = 64.4

x: 2.25 m
η = 10.7

x: 2.25 m
η = 13.9 N.P.(3) x: 0 m

η = 89.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 89.3

N50/N8 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 41.4

x: 0 m
η = 52.4

x: 2.25 m
η = 9.5

x: 2.25 m
η = 14.8 N.P.(3) x: 0 m

η = 80.8 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 80.8

N51/N7 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 23.6

x: 0 m
η = 24.0

x: 2.25 m
η = 4.7

x: 2.25 m
η = 8.1 N.P.(3) x: 0 m

η = 40.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 40.3

N52/N12 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 48.1

x: 0.188 m
η = 37.3

x: 2.25 m
η = 8.1

x: 2.25 m
η = 16.0 N.P.(3) x: 0 m

η = 73.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 73.7

N53/N11 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 39.8

x: 0 m
η = 56.0

x: 2.25 m
η = 9.9

x: 2.25 m
η = 14.5 N.P.(3) x: 0 m

η = 83.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 83.4

N54/N16 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 33.1

x: 0 m
η = 56.0

x: 2.25 m
η = 10.3

x: 2.25 m
η = 11.9 N.P.(3) x: 0 m

η = 79.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 79.1

N55/N15 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 38.0

x: 0.188 m
η = 45.0

x: 2.25 m
η = 9.2

x: 2.25 m
η = 12.8 N.P.(3) x: 0 m

η = 71.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 71.3

N56/N14 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 22.1

x: 0.375 m
η = 20.9

x: 2.25 m
η = 4.6

x: 2.25 m
η = 7.2 N.P.(3) x: 0 m

η = 36.4 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 36.4

N57/N17 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 32.4

x: 0 m
η = 57.5

x: 2.25 m
η = 10.4

x: 2.25 m
η = 11.8 N.P.(3) x: 0 m

η = 80.2 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 80.2

N58/N18 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 36.0

x: 0 m
η = 49.4

x: 2.25 m
η = 9.6

x: 2.25 m
η = 12.4 N.P.(3) x: 0 m

η = 74.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.5

N59/N19 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 43.1

x: 0.375 m
η = 34.9

x: 2.25 m
η = 8.1

x: 2.25 m
η = 13.7 N.P.(3) x: 0 m

η = 66.3 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 66.3

N60/N13 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 31.6

x: 0.938 m
η = 9.5

x: 2.25 m
η = 3.1

x: 2.25 m
η = 9.5 N.P.(3) x: 0.188 m

η = 35.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 35.7

N61/N20 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 27.8

x: 0.75 m
η = 11.1

x: 2.25 m
η = 3.4

x: 2.25 m
η = 8.2 N.P.(3) x: 0.188 m

η = 33.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 33.1

N62/N10 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.188 m
η = 35.8

x: 0 m
η = 65.7

x: 2.25 m
η = 10.8

x: 2.25 m
η = 13.8 N.P.(3) x: 0 m

η = 90.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 90.1

N64/N63 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 45.7

x: 0 m
η = 42.8

x: 2.25 m
η = 8.6

x: 2.25 m
η = 15.6 N.P.(3) x: 0 m

η = 75.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 75.1

N63/N65 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N65/N66 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 45.7

x: 2.25 m
η = 42.8

x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 15.6 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 75.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 75.1

N67/N68 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.188 m
η = 38.2

x: 0 m
η = 59.7

x: 2.25 m
η = 10.3

x: 2.25 m
η = 14.2 N.P.(3) x: 0 m

η = 85.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.9

N68/N69 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N69/N70 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.063 m
η = 38.2

x: 2.25 m
η = 59.7

x: 0 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 14.2 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 85.9 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 85.9

N71/N72 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.188 m
η = 35.5

x: 0 m
η = 66.5

x: 2.25 m
η = 10.9

x: 2.25 m
η = 13.7 N.P.(3) x: 0 m

η = 90.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 90.7

N72/N73 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N73/N74 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.063 m
η = 35.5

x: 2.25 m
η = 66.5

x: 0 m
η = 10.9

x: 0 m
η = 13.7 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 90.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 90.7

N75/N76 N.P.(1) N.P.(2) x: 0.188 m
η = 37.2

x: 0 m
η = 62.1

x: 2.25 m
η = 10.5

x: 2.25 m
η = 14.0 N.P.(3) x: 0 m

η = 87.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 87.7

N76/N77 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N77/N78 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.063 m
η = 37.2

x: 2.25 m
η = 62.1

x: 0 m
η = 10.5

x: 0 m
η = 14.0 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 87.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 87.7

N79/N80 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 43.5

x: 0 m
η = 47.5

x: 2.25 m
η = 9.1

x: 2.25 m
η = 15.2 N.P.(3) x: 0 m

η = 77.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 77.5

N80/N81 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N81/N82 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 43.5

x: 2.25 m
η = 47.5

x: 0 m
η = 9.1

x: 0 m
η = 15.2 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 77.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 77.5

N83/N84 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 53.3

x: 0.563 m
η = 27.7

x: 2.25 m
η = 7.0

x: 2.25 m
η = 16.9 N.P.(3) x: 0 m

η = 70.6 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 70.6

N84/N85 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 43.3

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 15.4 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 76.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.7

N85/N86 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 53.3

x: 1.688 m
η = 27.7

x: 0 m
η = 7.0

x: 0 m
η = 16.9 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 70.6 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 70.6

N88/N87 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 41.9

x: 0.375 m
η = 37.1

x: 2.25 m
η = 8.4

x: 2.25 m
η = 13.5 N.P.(3) x: 0 m

η = 67.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 67.0

N87/N89 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N89/N90 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 41.9

x: 1.875 m
η = 37.1

x: 0 m
η = 8.4

x: 0 m
η = 13.5 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 67.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 67.0
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M)

Estado
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d

N91/N92 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 35.0

x: 0 m
η = 51.5

x: 2.25 m
η = 9.9

x: 2.25 m
η = 12.3 N.P.(3) x: 0 m

η = 76.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.0

N92/N93 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N93/N94 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 35.0

x: 2.25 m
η = 51.5

x: 0 m
η = 9.9

x: 0 m
η = 12.3 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 76.0 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 76.0

N95/N96 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 32.2

x: 0 m
η = 58.0

x: 2.25 m
η = 10.5

x: 2.25 m
η = 11.8 N.P.(3) x: 0 m

η = 80.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 80.5

N96/N97 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N97/N98 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 32.2

x: 2.25 m
η = 58.0

x: 0 m
η = 10.5

x: 0 m
η = 11.8 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 80.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 80.5

N99/N100 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 33.7

x: 0 m
η = 54.6

x: 2.25 m
η = 10.1

x: 2.25 m
η = 12.0 N.P.(3) x: 0 m

η = 78.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 78.1

N100/N101 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N101/N102 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 33.7

x: 2.25 m
η = 54.6

x: 0 m
η = 10.1

x: 0 m
η = 12.0 N.P.(3) x: 2.25 m

η = 78.1 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 78.1

N103/N104 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 39.1

x: 0.188 m
η = 42.6

x: 2.25 m
η = 9.0

x: 2.25 m
η = 13.0 N.P.(3) x: 0.188 m

η = 69.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 69.5

N104/N105 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N105/N106 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 39.1

x: 2.063 m
η = 42.6

x: 0 m
η = 9.0

x: 0 m
η = 13.0 N.P.(3) x: 2.063 m

η = 69.5 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 69.5

N107/N108 N.P.(1) N.P.(2) x: 0 m
η = 47.5

x: 0.563 m
η = 27.0

x: 2.25 m
η = 7.1

x: 2.25 m
η = 14.5 N.P.(3) x: 0.188 m

η = 63.8 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 63.8

N108/N109 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.225 m
η = 34.0

x: 2.225 m
η = 50.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 12.1 N.P.(3) x: 2.225 m

η = 74.7 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 74.7

N109/N110 N.P.(1) N.P.(2) x: 2.25 m
η = 47.5

x: 1.688 m
η = 27.0

x: 0 m
η = 7.1

x: 0 m
η = 14.5 N.P.(3) x: 2.063 m

η = 63.8 N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) CUMPLE
η = 63.8

Notación:
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra
My,d: Resistencia a flexión en el eje y
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z
Mx,d: Resistencia a torsión
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación.
(5) La comprobación no procede, ya que la barra no esta sometida a flexión y compresión combinadas.
(6) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.30 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
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Con puntera y talón
Canto: 60 cm
Vuelos intradós / trasdós: 70.0 / 25.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

5.00 kN/m²
25cm

70 25 25 (cm)

13
0

(cm)
60

Rasante

-1.30 m

0.00 m

-1.90 m

-1.30 m-1.30 m

-1.90 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00
-0.12 0.74 0.24 0.01 2.39 0.00
-0.25 1.53 0.60 0.07 3.17 0.00
-0.38 2.33 1.07 0.18 3.95 0.00
-0.51 3.13 1.63 0.35 4.73 0.00
-0.64 3.92 2.30 0.60 5.51 0.00
-0.77 4.72 3.06 0.95 6.29 0.00
-0.90 5.52 3.93 1.40 7.07 0.00
-1.03 6.32 4.90 1.98 7.85 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

-1.16 7.11 5.97 2.68 8.63 0.00
-1.29 7.91 7.14 3.53 9.41 0.00

Máximos 7.97
Cota: -1.30 m

7.24
Cota: -1.30 m

3.61
Cota: -1.30 m

9.47
Cota: -1.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.67
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.12 0.74 0.04 0.00 0.72 0.00
-0.25 1.53 0.19 0.02 1.50 0.00
-0.38 2.33 0.43 0.05 2.28 0.00
-0.51 3.13 0.78 0.13 3.06 0.00
-0.64 3.92 1.23 0.26 3.84 0.00
-0.77 4.72 1.78 0.46 4.62 0.00
-0.90 5.52 2.43 0.73 5.40 0.00
-1.03 6.32 3.18 1.09 6.18 0.00
-1.16 7.11 4.04 1.56 6.96 0.00
-1.29 7.91 4.99 2.15 7.74 0.00

Máximos 7.97
Cota: -1.30 m

5.07
Cota: -1.30 m

2.20
Cota: -1.30 m

7.80
Cota: -1.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm
Inferior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 270.5 kN/m
Calculado: 10.8 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-1.30 m): Calculado: 0.00157 Cumple
    - Intradós (-1.30 m): Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Mínimo: 0.00031 
    - Trasdós: Calculado: 0.00157 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.30 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00157 Cumple
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Referencia: Muro: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.30 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00153 
Calculado: 0.00157 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.30 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00157 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.30 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3

Mínimo: 0 
Calculado: 0.00157 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 18 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 18 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 148.8 kN/m
Calculado: 8 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 16 cm
    - Trasdós: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.30 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.30 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.30 m, Md: 5.41 kN·m/m, Nd: 7.97 kN/m, Vd: 10.85 kN/m,
Tensión máxima del acero: 58.154 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.09 m

Referencia: Zapata corrida: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.52 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.58 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0272 MPa Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0461 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.09 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.41 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 279 kN/m
    - Trasdós: Calculado: 0 kN/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 6.5 kN/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 52.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 52.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00023 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00023 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 2e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.23 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 9.58 kN·m/m
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-08 (España)
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Trasdós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 100 %
Cota empuje pasivo: 0.50 m
Tensión admisible: 0.200 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 0.00 m Densidad aparente: 18.00 kN/m³

Densidad sumergida: 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 kN/m²

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.30 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA

Selección de listados
MUR 1.30 Fecha: 14/05/19

Página 2



Con puntera y talón
Canto: 60 cm
Vuelos intradós / trasdós: 25.0 / 70.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

5.00 kN/m²
25cm

25 25 70 (cm)

13
0

(cm)

60

Rasante

-1.30 m

0.00 m

-1.90 m

-1.30 m-1.30 m

-1.90 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00
-0.12 0.74 0.24 0.01 2.39 0.00
-0.25 1.53 0.60 0.07 3.17 0.00
-0.38 2.33 1.07 0.18 3.95 0.00
-0.51 3.13 1.63 0.35 4.73 0.00
-0.64 3.92 2.30 0.60 5.51 0.00
-0.77 4.72 3.06 0.95 6.29 0.00
-0.90 5.52 3.93 1.40 7.07 0.00
-1.03 6.32 4.90 1.98 7.85 0.00
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Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

-1.16 7.11 5.97 2.68 8.63 0.00
-1.29 7.91 7.14 3.53 9.41 0.00

Máximos 7.97
Cota: -1.30 m

7.24
Cota: -1.30 m

3.61
Cota: -1.30 m

9.47
Cota: -1.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

1.67
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

Ley de cortantes
(kN/m)

Ley de momento flector
(kN·m/m)

Ley de empujes
(kN/m²)

Presión hidrostática
(kN/m²)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.12 0.74 0.04 0.00 0.72 0.00
-0.25 1.53 0.19 0.02 1.50 0.00
-0.38 2.33 0.43 0.05 2.28 0.00
-0.51 3.13 0.78 0.13 3.06 0.00
-0.64 3.92 1.23 0.26 3.84 0.00
-0.77 4.72 1.78 0.46 4.62 0.00
-0.90 5.52 2.43 0.73 5.40 0.00
-1.03 6.32 3.18 1.09 6.18 0.00
-1.16 7.11 4.04 1.56 6.96 0.00
-1.29 7.91 4.99 2.15 7.74 0.00

Máximos 7.97
Cota: -1.30 m

5.07
Cota: -1.30 m

2.20
Cota: -1.30 m

7.80
Cota: -1.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.35 1.00
3 1.00 1.50
4 1.35 1.50
5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20

Solape: 0.25 m Solape: 0.35 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm
Inferior Ø12c/20 Ø12c/20

Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 270.5 kN/m
Calculado: 10.8 kN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 19 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-1.30 m): Calculado: 0.00157 Cumple
    - Intradós (-1.30 m): Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20%
Cuantía vertical) Mínimo: 0.00031 
    - Trasdós: Calculado: 0.00157 Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.00157 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.30 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00157 Cumple
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Referencia: Muro: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.30 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2

Mínimo: 0.00153 
Calculado: 0.00157 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.30 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5

Mínimo: 0.00027 
Calculado: 0.00157 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.30 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3

Mínimo: 0 
Calculado: 0.00157 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 18 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 18 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1

Máximo: 148.8 kN/m
Calculado: 8 kN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2

    - Base trasdós: Mínimo: 0.35 m
Calculado: 0.35 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.25 m
Calculado: 0.25 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 16 cm
    - Trasdós: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.30 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.30 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.30 m, Md: 5.41 kN·m/m, Nd: 7.97 kN/m, Vd: 10.85 kN/m,
Tensión máxima del acero: 58.154 MPa
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.09 m

Referencia: Zapata corrida: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 3.1 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.11 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0379 MPa Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0651 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.38 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.12 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 279 kN/m
    - Trasdós: Calculado: 6.5 kN/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0 kN/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 52.6 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 17 cm
Calculado: 52.6 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 15 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 15 cm
Calculado: 15 cm Cumple

Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: MUR 1.30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.0009 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00094 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00094 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00094 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00023 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00023 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 2e-005 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 9e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 8.97 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.77 kN·m/m
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JM5315
biblioteca sant julia de vilatorta
ESTINTOLAMENT 1,1- 1,3-1,4

Tipus d'acer = 275 Tipus de fàbrica: MAÓ MASSÍS
fy = 275 N/mm2 Categoria de control: I

ty = 159 N/mm2 Categoria d'execució: A

E = 210.000 N/mm2 fb = 15,00 N/mm2

G = 81.000 N/mm2 fm = 7,50 N/mm2

ν = 0,3 k = 0,55

a = 1,2 x 10 -5 ºC-1 fk = 5,29 N/mm2

g = 78,5 kN/m3 g = 18,00 kN/m3

Coef. Seguretat = 1,05 Coef. Seguretat = 2,00

CÀRREGUES SOSTRES Coeficient reductor de sobrecàrregues: 1,00

P.P.: 2,45 P.P.: 0,00 P.P.: 0,00 P.P.: 0,00 kN/m2

C.P.: 1,00 C.P.: 0,00 C.P.: 0,00 C.P.: 0,00 kN/m2

C.TAB.: 1,00 C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 kN/m2

SC.Uso: 3,00 SC.Uso: 0,00 SC.N+Uso: 0,00 SC.N+Uso: 0,00 kN/m2

Gf1: 4,45 Gf2: 0,00 Gf3: 0,00 Gf4: 0,00 kN/m2

Qf1: 3,00 Qf2: 0,00 Qf3: 0,00 Qf4: 0,00 kN/m2

Unitats: 1 0 0 0

Llum sostre 5,00 Llum sostre 0,00 Llum sostre 0,00 Llum sostre 0,00 m

Gf.total: 11,13 kNml

Qf.total: 7,50 kNml

CÀRREGUES MUR DE FÀBRICA:
Gm.total: 10,80 kNml

Espesor mur: 60,00 cm Espesor mur: 0,00 cm

Número de plantes: 1 unitats Número de plantes: 0 unitats

Alçada planta: 1,00 m Alçada planta: (*) 0,00 m

18,00 kN/m3 0,00 kN/m3

VALORS CARACTERÍSTICS DE CÀLCUL
Accions G = 21,93 Kn/m Llum: 170 cm

Q = 7,50 kN/m

INERCIA NECESSARIA PER DEFORMACIÓ
L nº perfils = 2

1000 tipus perfil 3
g I = 896,36 cm4 2 HEB-100

448,18 19

I = 900,00 cm4 > 896,36 cm4 OK

VERIFICACIÓ PÈR TENSIÓ
MG

* = 7,92 kNm x 1,35     = 10,69 kNm

MQ
* = 2,71 kNm x 1,50     = 4,06 kNm

MG
* + MQ

* 14.756.610,94

Wx 179.800,00

VERIFICACIÓ PÈR TALLANT
TG

* = 18,64 kN x 1,35     = 25,16 kN

TQ
* = 6,38 kN x 1,50     = 9,56 kN

TG
* + TQ

* (N) 34.721,44

Aànima  (mm2) 672,00

- Dau de recolçament

s adm. Fàbrica ~ 2,65 N/mm2 s inicial. Fàb. ~ 0,272325 N/mm2 OK

Gruix mur ~ 15 cm

TG
* + TQ

* 34.721,44

sfàbrica 2,37

Dimensió ~ 15 x 20 x 30 cm

Densitat:Densitat:

- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

CAP BALCÓ  COBERTA RÀFEC

f adm. = 0,17 cm

f(G+Q) =
5 x (G+Q) x L4

384 x E x I

OK

t* =  =  = 51,67 N/mm2 < 151,21

s* =  =  = 82,07 N/mm2 <

EXPEDIENT:
OBRA:
ELEMENT:

N/mm2 OK

Adau =  =  = 146,29 cm2

261,90 N/mm2

HEB



JM5315
biblioteca sant julia de vilatorta
ESTINTOLAMENT 1,2

Tipus d'acer = 275 Tipus de fàbrica: MAÓ MASSÍS
fy = 275 N/mm2 Categoria de control: I

ty = 159 N/mm2 Categoria d'execució: A

E = 210.000 N/mm2 fb = 15,00 N/mm2

G = 81.000 N/mm2 fm = 7,50 N/mm2

ν = 0,3 k = 0,55

a = 1,2 x 10 -5 ºC-1 fk = 5,29 N/mm2

g = 78,5 kN/m3 g = 18,00 kN/m3

Coef. Seguretat = 1,05 Coef. Seguretat = 2,00

CÀRREGUES SOSTRES Coeficient reductor de sobrecàrregues: 1,00

P.P.: 2,45 P.P.: 0,00 P.P.: 0,00 P.P.: 0,00 kN/m2

C.P.: 1,00 C.P.: 0,00 C.P.: 0,00 C.P.: 0,00 kN/m2

C.TAB.: 1,00 C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 kN/m2

SC.Uso: 3,00 SC.Uso: 0,00 SC.N+Uso: 0,00 SC.N+Uso: 0,00 kN/m2

Gf1: 4,45 Gf2: 0,00 Gf3: 0,00 Gf4: 0,00 kN/m2

Qf1: 3,00 Qf2: 0,00 Qf3: 0,00 Qf4: 0,00 kN/m2

Unitats: 1 0 0 0

Llum sostre 7,00 Llum sostre 0,00 Llum sostre 0,00 Llum sostre 0,00 m

Gf.total: 15,58 kNml

Qf.total: 10,50 kNml

CÀRREGUES MUR DE FÀBRICA:
Gm.total: 8,10 kNml

Espesor mur: 45,00 cm Espesor mur: 0,00 cm

Número de plantes: 1 unitats Número de plantes: 0 unitats

Alçada planta: 1,00 m Alçada planta: (*) 0,00 m

18,00 kN/m3 0,00 kN/m3

VALORS CARACTERÍSTICS DE CÀLCUL
Accions G = 23,68 Kn/m Llum: 100 cm

Q = 10,50 kN/m

INERCIA NECESSARIA PER DEFORMACIÓ
L nº perfils = 2

1000 tipus perfil 3
g I = 211,90 cm4 2 HEB-100

105,95 19

I = 900,00 cm4 > 211,90 cm4 OK

VERIFICACIÓ PÈR TENSIÓ
MG

* = 2,96 kNm x 1,35     = 4,00 kNm

MQ
* = 1,31 kNm x 1,50     = 1,97 kNm

MG
* + MQ

* 5.963.906,25

Wx 179.800,00

VERIFICACIÓ PÈR TALLANT
TG

* = 11,84 kN x 1,35     = 15,98 kN

TQ
* = 5,25 kN x 1,50     = 7,88 kN

TG
* + TQ

* (N) 23.855,63

Aànima  (mm2) 672,00

- Dau de recolçament

s adm. Fàbrica ~ 2,65 N/mm2 s inicial. Fàb. ~ 0,318075 N/mm2 OK

Gruix mur ~ 15 cm

TG
* + TQ

* 23.855,63

sfàbrica 2,33

Dimensió ~ 15 x 20 x 30 cm

EXPEDIENT:
OBRA:
ELEMENT:

N/mm2 OK

Adau =  =  = 102,48 cm2

261,90 N/mm2 OK

t* =  =  = 35,50 N/mm2 < 151,21

s* =  =  = 33,17 N/mm2 <

f adm. = 0,10 cm

f(G+Q) =
5 x (G+Q) x L4

384 x E x I

Densitat:Densitat:

- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

CAP BALCÓ  COBERTA RÀFEC

HEB



JM5315
biblioteca sant julia de vilatorta
ESTINTOLAMENT 2,2-2,3-2,4-2,5

Tipus d'acer = 275 Tipus de fàbrica: MAÓ MASSÍS
fy = 275 N/mm2 Categoria de control: I

ty = 159 N/mm2 Categoria d'execució: A

E = 210.000 N/mm2 fb = 15,00 N/mm2

G = 81.000 N/mm2 fm = 7,50 N/mm2

ν = 0,3 k = 0,55

a = 1,2 x 10 -5 ºC-1 fk = 5,29 N/mm2

g = 78,5 kN/m3 g = 18,00 kN/m3

Coef. Seguretat = 1,05 Coef. Seguretat = 2,00

CÀRREGUES SOSTRES Coeficient reductor de sobrecàrregues: 1,00

P.P.: 2,45 P.P.: 0,00 P.P.: 0,00 P.P.: 0,00 kN/m2

C.P.: 1,50 C.P.: 0,00 C.P.: 0,00 C.P.: 0,00 kN/m2

C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 kN/m2

SC.Uso: 5,00 SC.Uso: 0,00 SC.N+Uso: 0,00 SC.N+Uso: 0,00 kN/m2

Gf1: 3,95 Gf2: 0,00 Gf3: 0,00 Gf4: 0,00 kN/m2

Qf1: 5,00 Qf2: 0,00 Qf3: 0,00 Qf4: 0,00 kN/m2

Unitats: 1 0 0 0

Llum sostre 9,30 Llum sostre 0,00 Llum sostre 0,00 Llum sostre 0,00 m

Gf.total: 18,37 kNml

Qf.total: 23,25 kNml

CÀRREGUES MUR DE FÀBRICA:
Gm.total: 2,70 kNml

Espesor mur: 15,00 cm Espesor mur: 0,00 cm

Número de plantes: 1 unitats Número de plantes: 0 unitats

Alçada planta: 1,00 m Alçada planta: (*) 0,00 m

18,00 kN/m3 0,00 kN/m3

VALORS CARACTERÍSTICS DE CÀLCUL
Accions G = 21,07 Kn/m Llum: 120 cm

Q = 23,25 kN/m

INERCIA NECESSARIA PER DEFORMACIÓ
L nº perfils = 1

1000 tipus perfil 3
g I = 474,83 cm4 1 HEB-120

474,83 18

I = 864,00 cm4 > 474,83 cm4 OK

VERIFICACIÓ PÈR TENSIÓ
MG

* = 3,79 kNm x 1,35     = 5,12 kNm

MQ
* = 4,19 kNm x 1,50     = 6,28 kNm

MG
* + MQ

* 11.396.902,50

Wx 144.000,00

VERIFICACIÓ PÈR TALLANT
TG

* = 12,64 kN x 1,35     = 17,06 kN

TQ
* = 13,95 kN x 1,50     = 20,93 kN

TG
* + TQ

* (N) 37.989,68

Aànima  (mm2) 481,00

- Dau de recolçament

s adm. Fàbrica ~ 2,65 N/mm2 s inicial. Fàb. ~ 0,4221075 N/mm2 OK

Gruix mur ~ 15 cm

TG
* + TQ

* 37.989,68

sfàbrica 2,22

Dimensió ~ 15 x 20 x 20 cm

EXPEDIENT:
OBRA:
ELEMENT:

N/mm2 OK

Adau =  =  = 170,84 cm2

261,90 N/mm2 OK

t* =  =  = 78,98 N/mm2 < 151,21

s* =  =  = 79,15 N/mm2 <

f adm. = 0,12 cm

f(G+Q) =
5 x (G+Q) x L4

384 x E x I

Densitat:Densitat:

- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

BIBLIOTECA BALCÓ  COBERTA RÀFEC

HEB



JM5315
biblioteca sant julia de vilatorta
ESTINTOLAMENT 3,1

Tipus d'acer = 275 Tipus de fàbrica: MAÓ MASSÍS
fy = 275 N/mm2 Categoria de control: I

ty = 159 N/mm2 Categoria d'execució: A

E = 210.000 N/mm2 fb = 15,00 N/mm2

G = 81.000 N/mm2 fm = 7,50 N/mm2

ν = 0,3 k = 0,55

a = 1,2 x 10 -5 ºC-1 fk = 5,29 N/mm2

g = 78,5 kN/m3 g = 18,00 kN/m3

Coef. Seguretat = 1,05 Coef. Seguretat = 2,00

CÀRREGUES SOSTRES Coeficient reductor de sobrecàrregues: 1,00

P.P.: 2,85 P.P.: 0,10 P.P.: 0,00 P.P.: 0,00 kN/m2

C.P.: 1,50 C.P.: 0,96 C.P.: 0,00 C.P.: 0,00 kN/m2

C.TAB.: 1,00 C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 C.TAB.: 0,00 kN/m2

SC.Uso: 5,00 SC.Uso: 0,62 SC.N+Uso: 0,00 SC.N+Uso: 0,00 kN/m2

Gf1: 5,35 Gf2: 1,06 Gf3: 0,00 Gf4: 0,00 kN/m2

Qf1: 5,00 Qf2: 0,62 Qf3: 0,00 Qf4: 0,00 kN/m2

Unitats: 1 1 0 0

Llum sostre 3,30 Llum sostre 14,30 Llum sostre 0,00 Llum sostre 0,00 m

Gf.total: 16,41 kNml

Qf.total: 12,68 kNml

CÀRREGUES MUR DE FÀBRICA:
Gm.total: 9,00 kNml

Espesor mur: 50,00 cm Espesor mur: 0,00 cm

Número de plantes: 1 unitats Número de plantes: 0 unitats

Alçada planta: 1,00 m Alçada planta: (*) 0,00 m

18,00 kN/m3 0,00 kN/m3

VALORS CARACTERÍSTICS DE CÀLCUL
Accions G = 25,41 Kn/m Llum: 170 cm

Q = 12,68 kN/m

INERCIA NECESSARIA PER DEFORMACIÓ
L nº perfils = 2

1000 tipus perfil 3
g I = 1.160,30 cm4 2 HEB-120

580,15 18

I = 1.728,00 cm4 > 1.160,30 cm4 OK

VERIFICACIÓ PÈR TENSIÓ
MG

* = 9,18 kNm x 1,35     = 12,39 kNm

MQ
* = 4,58 kNm x 1,50     = 6,87 kNm

MG
* + MQ

* 19.263.033,09

Wx 288.000,00

VERIFICACIÓ PÈR TALLANT
TG

* = 21,60 kN x 1,35     = 29,15 kN

TQ
* = 10,78 kN x 1,50     = 16,17 kN

TG
* + TQ

* (N) 45.324,78

Aànima  (mm2) 962,00

- Dau de recolçament

s adm. Fàbrica ~ 2,65 N/mm2 s inicial. Fàb. ~ 0,10664655 N/mm2 OK

Gruix mur ~ 50 cm

TG
* + TQ

* 45.324,78

sfàbrica 2,54

Dimensió ~ 50 x 20 x 30 cm

EXPEDIENT:
OBRA:
ELEMENT:

N/mm2 OK

Adau =  =  = 178,50 cm2

261,90 N/mm2 OK

t* =  =  = 47,12 N/mm2 < 151,21

s* =  =  = 66,89 N/mm2 <

f adm. = 0,17 cm

f(G+Q) =
5 x (G+Q) x L4

384 x E x I

Densitat:Densitat:

- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

BIBLIOTECA COBERTA  COBERTA RÀFEC

HEB
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AN 8.1. Càlculs de climatització 



CÀLCULS CLIMATITZACIÓ 
Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta 

 

1 
 

1.- BASES DE CÀLCUL 

Emplaçament: Sant Julià de Vilatorta 

Latitud (graus): 41.62 graus 

Altitud sobre el nivell del mar: 600 m 

Percentil per a estiu: 5.0 % 

Temperatura seca estiu: 25.63 °C 

Temperatura humida estiu: 22.50 °C 

Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 

Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 

Percentil per a hivern: 97.5 % 

Temperatura seca a l'hivern: -1.80 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

Temperatura del terreny: 5.10 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 

  

  



CÀLCULS CLIMATITZACIÓ 
Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta 

 

2 
 

 
 

2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 
 

2.1.- Refrigeració 

 

Planta baixa 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Vestíbul d'accés (Distribuïdor)   Accés 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 23.4 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 21.9 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 21h (19 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   NE   7.9   0.40   138   Clar   23.2   
 

  
-2.59 

 

Portes exteriors     

Nre. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Teq. (°C)  

1   Opaca   NE   2.4   2.00   23.4   
 

  
-3.13 

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior   20.7   0.57   85   23.8   

Forjat   16.5   2.56   332   23.2   

Forjat   16.2   1.89   332   24.2   

Buit interior   6.9   2.00       23.7   
 

  

-2.05 

-31.73 

5.52 

-4.45 
 

Total estructural -38.43 

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació 

LED   78.14   0.73 
 

  
57.12 

Càrregues interiors   57.12 

Càrregues interiors totals 57.12 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  0.56 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 
 

Càrregues internes totals 
 

0.00 19.25 

Potència tèrmica interna total 19.25 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

47.9   
 

263.10 -9.44 

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 50.0 %   
 

-131.55 
  

Eficiència tèrmica = 50.0 % 
 

  0.00 

Càrregues de ventilació 131.55 -9.44 

Potència tèrmica de ventilació total 122.11 

Potència tèrmica 131.55 9.81 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.8 m² 8.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 141.4 W 
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 Planta 1 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Informaió i fons infantil (Informació ifons infantil)   Biblioteca P1 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.7 °C 

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 22.2 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 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   SO   8.3   0.40   138   Clar   22.2   

Façana   NO   60.5   0.40   138   Clar   21.0   

Façana   NE   11.7   0.40   138   Clar   22.5   
 

  
-5.86 

-72.12 

-7.12 
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1   SO   1.1   3.22   0.60   103.1   

2   NO   2.0   3.25   0.59   168.4   

1   NO   0.9   3.30   0.57   159.8   

1   NO   1.1   3.23   0.59   171.9   

1   NO   1.0   3.28   0.58   163.4   

1   NO   1.0   3.26   0.59   167.2   

1   NO   1.0   3.26   0.58   166.0   

1   NO   1.1   3.24   0.59   170.7   

1   NE   1.1   3.22   0.60   21.9   
 

  

113.69 

344.20 

145.93 

184.68 

156.33 

168.22 

164.25 

180.15 

23.83 
 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior   36.8   0.57   85   24.0   

Forjat   90.2   2.56   332   22.8   

Forjat   23.7   1.89   332   24.1   

Buit interior   3.2   2.00       24.4   
 

  

0.52 

-283.73 

4.66 

2.41 
 

Total estructural 1120.04 

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   16   34.89   62.73 
 

558.24 1003.72 

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació 

LED   1822.48   1.07 
 

  
1950.05 

Instal·lacions i altres càrregues   400.95 

Càrregues interiors 558.24 3354.72 

Càrregues interiors totals 3912.96 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  134.24 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

558.24 4608.99 

Potència tèrmica interna total 5167.23 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

720.0   
 

4468.41 164.57 

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 50.0 %   
 

-2234.20 
  

Eficiència tèrmica = 50.0 % 
 

  -82.29 

Càrregues de ventilació 2234.20 82.29 

Potència tèrmica de ventilació total 2316.49 

Potència tèrmica 2792.44 4691.28 
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POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 91.1 m² 82.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7483.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Area d'accés 
(Accés) 

  Biblioteca P1 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C 

Humitat relativa interior = 45.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 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   NE   11.8   0.40   138   Clar   22.2   
 

  
-8.72 

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  
Coef. radiació 
solar 

 Guany (W/m²)  

1   NE   1.1   3.24   0.59   26.5   
 

  
27.93 

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior   10.5   0.57   85   23.0   

Forjat   28.2   2.56   332   23.4   

Forjat   29.9   1.89   332   24.1   

Buit interior   6.6   2.00       24.5   
 

  

-6.16 

-44.03 

3.49 

6.74 
 

Total estructural -20.75 

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en 
repòs 

  4   34.89   62.73 
 

139.56 250.93 

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació 

LED   717.54   1.05 
 

  
753.41 

Instal·lacions i altres càrregues   131.55 

Càrregues interiors 139.56 1135.89 

Càrregues interiors totals 1275.45 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  33.45 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 
 

Càrregues internes totals 
 

139.56 1148.59 

Potència tèrmica interna total 1288.15 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

180.0   
 

1165.55 56.57 

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 50.0 %   
 

-582.78 
  

Eficiència tèrmica = 50.0 % 
 

  -28.29 

Càrregues de ventilació 582.77 28.28 

Potència tèrmica de ventilació total 611.05 

Potència tèrmica 722.33 1176.87 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.9 m² 63.51 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1899.20 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Diaris i revistes (Revistes)   Biblioteca P1 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 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   SO   11.6   0.40   138   Clar   21.6   

Façana   SE   47.5   0.40   138   Clar   24.2   
 

  -11.33 

4.51 
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1   SO   1.1   3.21   0.60   174.7   

3   SE   3.3   3.22   0.60   37.0   

2   SE   2.0   3.26   0.59   35.8   

1   SE   1.1   3.24   0.59   36.4   
 

  

195.08 

123.83 

72.47 

38.50 
 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior   45.5   0.57   85   23.7   

Forjat   76.5   2.56   332   22.5   

Buit interior   3.5   2.00       24.5   
 

  
-8.58 

-298.92 

3.59 
 

Total estructural 119.15 

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   16   34.89   62.73 
 

558.24 1003.72 

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació 

LED   1074.09   1.05 
 

  
1127.79 

Instal·lacions i altres càrregues   337.57 

Càrregues interiors 558.24 2469.07 

Càrregues interiors totals 3027.31 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  77.65 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 

Càrregues internes totals 
 

558.24 2665.87 

Potència tèrmica interna total 3224.11 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

720.0   
 

4103.37 226.29 

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 50.0 %   
 

-2051.69 
  

Eficiència tèrmica = 50.0 % 
 

  -113.14 

Càrregues de ventilació 2051.69 113.14 

Potència tèrmica de ventilació total 2164.83 

Potència tèrmica 2609.93 2779.02 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 76.7 m² 70.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5388.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Espai polivalent (Sala polivalent)   Sala polivalent 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 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   66.9   0.57   85   23.9   

Forjat   48.4   2.56   332   22.5   

Forjat   48.8   1.89   332   24.1   

Buit interior   7.2   2.00       24.5   
 

  

-3.15 

-188.90 

5.70 

7.35 
 

Total estructural -178.99 

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut   48   79.08   76.79 
 

3796.03 3686.06 

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació 

LED   828.88   1.05 
 

  
870.32 

Instal·lacions i altres càrregues   214.53 

Càrregues interiors 3796.03 4770.92 

Càrregues interiors totals 8566.95 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  137.76 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.55 
 

Càrregues internes totals 
 

3796.03 4729.68 

Potència tèrmica interna total 8525.71 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

2160.0   
 

12310.12 678.87 

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 50.0 %   
 

-6155.06 
  

Eficiència tèrmica = 50.0 % 
 

  -339.43 

Càrregues de ventilació 6155.06 339.43 

Potència tèrmica de ventilació total 6494.49 

Potència tèrmica 9951.09 5069.11 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 48.8 m² 308.1 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 15020.2 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Treball intern (Oficines)   Administració 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 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   SO   8.8   0.40   138   Clar   21.6   
 

  
-8.58 

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1   SO   1.1   3.24   0.59   170.6   
 

  
179.47 

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior   9.7   0.57   85   23.0   

Forjat   15.4   2.56   332   22.5   

Forjat   15.2   1.89   332   24.1   

Buit interior   3.0   2.00       24.5   
 

  

-5.73 

-59.95 

1.78 

3.10 
 

Total estructural 110.08 

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Empleat d'oficina   2   60.48   65.98 
 

120.95 131.95 

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació 

LED   214.89   1.05 
 

  
225.64 

Instal·lacions i altres càrregues   245.59 

Càrregues interiors 120.95 603.18 

Càrregues interiors totals 724.13 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  21.40 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86 
 

Càrregues internes totals 
 

120.95 734.66 

Potència tèrmica interna total 855.61 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

76.7   
 

437.39 24.12 

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 50.0 %   
 

-218.69 
  

Eficiència tèrmica = 50.0 % 
 

  -12.06 

Càrregues de ventilació 218.69 12.06 

Potència tèrmica de ventilació total 230.76 

Potència tèrmica 339.65 746.72 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.3 m² 70.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1086.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Despatx direcció (Oficines)   Administració 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.6 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °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   SO   5.0   0.40   138   Clar   20.4   
 

  
-7.17 

 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1   SO   1.2   3.18   0.61   201.6   
 

  
246.46 

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior   6.2   0.57   85   22.6   

Forjat   9.2   2.56   332   22.2   

Buit interior   2.1   2.00       24.8   
 

  
-5.13 

-42.86 

3.35 
 

Total estructural 194.65 

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 

LED   128.64   1.03 
 

  
132.50 

Instal·lacions i altres càrregues   147.01 

Càrregues interiors 120.95 410.04 

Càrregues interiors totals 531.00 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  18.14 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 
 

Càrregues internes totals 
 

120.95 622.83 

Potència tèrmica interna total 743.78 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

45.9   
 

252.95 22.88 

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 50.0 %   
 

-126.48 
  

Eficiència tèrmica = 50.0 % 
 

  -11.44 

Càrregues de ventilació 126.48 11.44 

Potència tèrmica de ventilació total 137.92 

Potència tèrmica 247.43 634.27 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.2 m² 96.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 881.7 W 
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Planta 2 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

informació i fons general (Fons general)   Biblioteca P2 
 

Condicions de projecte     

Internes  Externes 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C 
 

Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 15 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   SO   15.0   0.40   138   Clar   21.5   

Façana   NE   16.1   0.40   138   Clar   21.5   
 

  -15.17 

-16.33 
 

Finestres exteriors     

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1   SO   1.0   2.33   0.86   295.7   

1   SO   1.3   2.33   0.86   302.9   

1   NE   1.0   2.33   0.86   32.9   
 

  
304.62 

402.17 

33.94 
 

Cobertes     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  

Teulada   143.3   0.62   460   Intermedi   26.1   
 

  
189.48 

 

Tancaments interiors     

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  

Paret interior   87.5   0.57   85   23.0   

Forjat   136.4   2.56   332   24.0   

Buit interior   2.3   2.00       24.5   
 

  
-51.52 

-15.16 

2.41 
 

Total estructural 834.42 

Ocupants     

Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W) 

Assegut o en repòs   24   34.89   62.73 
 

837.36 1505.57 

Il·luminació     

Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació 

LED   860.08   1.05 
 

  
903.08 

Instal·lacions i altres càrregues   716.73 

Càrregues interiors 837.36 3125.39 

Càrregues interiors totals 3962.75 

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 
 

  118.79 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 
 

Càrregues internes totals 
 

837.36 4078.61 

Potència tèrmica interna total 4915.97 

Ventilació     

Cabal de ventilació total (m³/h)  

1080.0   
 

6155.06 339.43 

Recuperació de calor  

Eficiència higromètrica = 50.0 %   
 

-3077.53 
  

Eficiència tèrmica = 50.0 % 
 

  -169.72 

Càrregues de ventilació 3077.53 169.72 

Potència tèrmica de ventilació total 3247.25 

Potència tèrmica 3914.89 4248.32 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 143.3 m² 56.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 8163.2 W 
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2.2.- Calefacció 

Planta baixa 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Vestíbul d'accés (Distribuïdor)   Accés 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °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   NE   7.9   0.40   138   Clar   
 

82.75 
 

Portes exteriors   

Nre. portes  Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  

1   Opaca   NE   2.4   2.00   
 

127.74 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior   29.4   0.57   85   

Forjat   16.5   1.89   332   

Forjat   16.2   2.56   332   

Buit interior   6.9   2.00       
 

191.64 

354.36 

473.36 

157.54 
 

Total estructural 1387.39 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

69.37 
 

Càrregues internes totals 
 

1456.76 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

47.9   
 

334.67 

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 50.0 %   
 

-167.33 

Potència tèrmica de ventilació total 167.33 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.8 m² 91.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1624.1 W 
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Planta 1 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Informaió i fons infantil (Informació ifons infantil)   Biblioteca P1 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °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   SO   8.3   0.40   138   Clar   

Façana   NO   60.5   0.40   138   Clar   

Façana   NE   11.7   0.40   138   Clar   
 

69.25 

551.25 

106.71 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1   SO   1.1   3.22   

3   NO   3.1   3.25   

1   NO   0.9   3.30   

2   NO   2.1   3.23   

1   NO   1.0   3.28   

1   NO   1.0   3.26   

1   NE   1.1   3.22   
 

73.80 

225.89 

68.60 

156.81 

71.41 

73.54 

79.93 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior   63.4   0.57   85   

Forjat   90.2   1.89   332   

Forjat   23.9   2.56   332   

Buit interior   4.9   2.00       
 

275.79 

1684.09 

607.76 

67.18 
 

Total estructural 4112.02 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

205.60 
 

Càrregues internes totals 
 

4317.62 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

720.0   
 

4364.14 

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 50.0 %   
 

-2182.07 

Potència tèrmica de ventilació total 2182.07 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 91.1 m² 71.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6499.7 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Area d'accés (Accés)   Biblioteca P1 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °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   NE   11.8   0.40   138   Clar   
 

102.44 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1   NE   1.1   3.24   
 

73.87 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior   37.3   0.57   85   

Forjat   28.2   1.89   332   

Forjat   29.9   2.56   332   

Buit interior   10.7   2.00       
 

89.06 

500.25 

720.63 

100.27 
 

Total estructural 1586.52 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

79.33 
 

Càrregues internes totals 
 

1665.85 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

180.0   
 

1035.93 

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 50.0 %   
 

-517.97 

Potència tèrmica de ventilació total 517.96 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.9 m² 70.38 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2183.81 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Diaris i revistes (Revistes)   Biblioteca P1 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °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   SO   11.6   0.40   138   Clar   

Façana   SE   47.5   0.40   138   Clar   
 

110.88 

455.21 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1   SO   1.1   3.21   

3   SE   3.3   3.22   

2   SE   2.0   3.26   

1   SE   1.1   3.24   
 

85.94 

257.72 

157.56 

81.99 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior   56.4   0.57   85   

Forjat   76.5   1.89   332   

Buit interior   6.0   2.00       
 

359.77 

1646.28 

99.54 
 

Total estructural 3254.89 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

162.74 
 

Càrregues internes totals 
 

3417.63 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

720.0   
 

5025.38 

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 50.0 %   
 

-2512.69 

Potència tèrmica de ventilació total 2512.69 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 76.7 m² 77.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5930.3 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Espai polivalent (Sala polivalent)   Sala polivalent 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °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   75.7   0.57   85   

Forjat   48.4   1.89   332   

Forjat   48.8   2.56   332   

Buit interior   7.2   2.00       
 

492.83 

1040.34 

1425.27 

163.30 
 

Total estructural 3121.73 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

156.09 
 

Càrregues internes totals 
 

3277.82 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

2160.0   
 

15076.13 

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 50.0 %   
 

-7538.07 

Potència tèrmica de ventilació total 7538.07 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 48.8 m² 221.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 10815.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Treball intern (Oficines)   Administració 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °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   SO   8.8   0.40   138   Clar   
 

83.98 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1   SO   1.1   3.24   
 

81.56 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior   20.1   0.57   85   

Forjat   15.4   1.89   332   

Forjat   15.2   2.56   332   

Buit interior   3.0   2.00       
 

130.78 

330.18 

444.25 

68.81 
 

Total estructural 1139.57 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

56.98 
 

Càrregues internes totals 
 

1196.55 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

76.7   
 

535.67 

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 50.0 %   
 

-267.83 

Potència tèrmica de ventilació total 267.83 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.3 m² 95.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1464.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

Despatx direcció (Oficines)   Administració 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °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   SO   5.0   0.40   138   Clar   
 

48.10 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1   SO   1.2   3.18   
 

93.14 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior   15.3   0.57   85   

Forjat   9.2   1.89   332   

Forjat   9.2   2.56   332   

Buit interior   2.1   2.00       
 

99.71 

197.63 

268.57 

46.90 
 

Total estructural 754.06 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

37.70 
 

Càrregues internes totals 
 

791.77 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

45.9   
 

320.66 

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 50.0 %   
 

-160.33 

Potència tèrmica de ventilació total 160.33 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.2 m² 103.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 952.1 W 
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Planta 2 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte  Conjunt de recintes 

informació i fons general (Fons general)   Biblioteca P2 
 

Condicions de projecte   

Internes  Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -1.8 °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   SO   15.0   0.40   138   Clar   

Façana   NE   16.1   0.40   138   Clar   
 

143.67 

169.42 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

2   SO   2.4   2.33   

1   NE   1.0   2.33   
 

131.53 

63.04 
 

Cobertes   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  

Teulada   143.3   0.65   460   Intermedi   
 

2132.80 
 

Tancaments interiors   

Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  

Paret interior   87.5   0.57   85   

Forjat   136.7   1.89   332   

Buit interior   2.3   2.00       
 

569.79 

2939.36 

53.50 
 

Total estructural 6203.11 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

310.16 
 

Càrregues internes totals 
 

6513.26 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)  

1080.0   
 

7538.07 

Recuperació de calor  

Eficiència tèrmica = 50.0 %   
 

-3769.03 

Potència tèrmica de ventilació total 3769.03 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 143.3 m² 71.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 10282.3 W 
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3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 

Refrigeració 

 

Conjunt: Accés 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
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Vestíbul d'accés Planta baixa -38.43 57.12 57.12 19.25 19.25 47.95 -9.44 122.11 7.96 9.81 141.36 141.36 

Total   47.9 Càrrega total simultània   141.4    
  

Conjunt: Administració 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
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Treball intern Planta 1 110.08 603.18 724.13 734.66 855.61 76.75 12.06 230.76 70.78 746.72 1084.31 1086.37 

Despatx direcció Planta 1 194.65 410.04 531.00 622.83 743.78 45.94 11.44 137.92 95.96 634.27 881.70 881.70 

Total   122.7 Càrrega total simultània   1966.0    
  

Conjunt: Biblioteca P1 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
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Informaió i fons infantil Planta 1 1120.04 3354.72 3912.96 4608.99 5167.23 720.00 82.29 2316.49 82.13 4691.28 7374.29 7483.72 

Area d'accés Planta 1 -20.75 1135.89 1275.45 1148.59 1288.15 180.00 28.28 611.05 63.52 1176.87 1899.20 1899.20 

Diaris i revistes Planta 1 119.15 2469.07 3027.31 2665.87 3224.11 720.00 113.14 2164.83 70.24 2779.02 5339.41 5388.94 

Total   1620.0 Càrrega total simultània   14612.90    
  

Conjunt: Sala polivalent 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
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Espai polivalent Planta 1 -178.99 4770.92 8566.95 4729.68 8525.71 2160.00 339.43 6494.49 308.06 5069.11 15020.21 15020.21 

Total   2160.0 Càrrega total simultània   15020.2    
  

Conjunt: Biblioteca P2 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
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informació i fons general Planta 2 834.42 3125.39 3962.75 4078.61 4915.97 1080.00 169.72 3247.25 56.95 4248.32 8163.21 8163.21 
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Conjunt: Biblioteca P2 

Recinte Planta 

Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
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Total   1080.0 Càrrega total simultània   8163.2    
  

Calefacció 

Conjunt: Accés 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Vestíbul d'accés Planta baixa 1456.76 47.95 167.33 91.45 1624.09 1624.09 

Total   47.9 Càrrega total simultània   1624.1    
  

Conjunt: Administració 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Treball intern Planta 1 1196.55 76.75 267.83 95.40 1464.38 1464.38 

Despatx direcció Planta 1 791.77 45.94 160.33 103.62 952.10 952.10 

Total   122.7 Càrrega total simultània   2416.5    
  

Conjunt: Biblioteca P1 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Informaió i fons infantil Planta 1 4317.62 720.00 2182.07 71.33 6499.69 6499.69 

Area d'accés Planta 1 1665.85 180.00 517.96 90.37 2183.81 2183.81 

Diaris i revistes Planta 1 3417.63 720.00 2512.69 77.30 5930.32 5930.32 

Total   1620.0 Càrrega total simultània   14613.82    
  

Conjunt: Sala polivalent 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

Espai polivalent Planta 1 3277.82 2160.00 7538.07 221.83 10815.88 10815.88 

Total   2160.0 Càrrega total simultània   10815.9    
  

Conjunt: Biblioteca P2 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per superfície 
(W/m²) 

Màxima simultània 
(W) 

Màxima 
(W) 

informació i fons general Planta 2 6513.26 1080.00 3769.03 71.73 10282.29 10282.29 

Total   1080.0 Càrrega total simultània   10282.3    
  
 

4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES 

Refrigeració 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Accés 2.7 141.4 

Administració 57.3 1966.0 

Biblioteca P1 69.9 14612.9 

Sala polivalent 307.8 15020.2 
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Refrigeració 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Biblioteca P2 57.0 8163.2 

TOTAL  39903.7  
  

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

Accés 31.0 1624.1 

Administració 70.5 2416.5 

Biblioteca P1 69.5 14613.8 

Sala polivalent 221.6 10815.9 

Biblioteca P2 71.8 10282.3 

TOTAL  39752.6 
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AN 8.2. Càlculs del sistema de gestió 



Punts control

BIBLIOTECA SANT JULIÀ DE VILATORTA

RELACIÓ DE PUNTS
Descripció EA ED SA SD BUS Q MODEL
Bomba de Calor
Marxa/paro i estat bomba de calor 1 1
Alarma bomba de calor 1
Interruptor de fluxe aigua 1 1 IF
Canvi hivern/estiu 1
Temperatura entrada/sortida aigua secundari 4 2 TI
Temperatura entrada/sortida glicol primari 4 2 TI
Actuació vàlvula 3 vies primari 2 1 V3V
Marxa/paro i estat bombes circulació 4 4
Control bomba calor 1 MODBUS
Subtotal senyals Bomba de Calor 8 7 2 6 1
Caldera
Marxa/paro i estat caldera 1 1
Alarma caldera 1
Interruptor de fluxe aigua 1 1 IF
Temperatura entrada/sortida aigua 2 2 TI
Temperatura exterior 1 1 TE
Marxa/paro i estat bombes circulació 1 1
Subtotal senyals Caldera 3 4 0 2 0
Climatitzador/recuperador
Temperatura retorn 1 1 TC
Temperatura impulsió 1 1 TC
Humitat retorn 1 1 HC
ppm CO2 retorn planta 2 1 1 SCO
ppm CO2 retorn planta 1 1 1 SCO
Control ventilador retorn 1
Control ventilador impulsió 1
Actuació comportes free-cooling 1 1 ACT
Actuació vàlvula 3 vies 1 1 V3V
Pressòstat colmatació filtres 1 1 PF
Control ventilador retorn 1
Control ventilador impulsió 1
Subtotal senyals Climatitzador/recuperador 5 1 6 0
Extractors ventilació
Marxa/paro i estat ventilador PS 1 1
Marxa/paro i estat ventilador PB1 1 1
Marxa/paro i estat ventilador PB2 1 1
Marxa/paro i estat ventilador P1 1 1
Subtotal senyals Extractors ventilació 0 4 0 4
Dipòsit inèrcia estratificació
Temperatura nivells estratificació dipósit inferior 1 1 TI
Temperatura nivells estratificació dipósit intermitja 1 1 TI
Temperatura nivells estratificació dipósit superior 1 1 TI
Subtotal senyals Dipósit inèrcia estratificació 3 0 0 0
Dipòsit inèrcia ACS i ACS
Temperatura nivells estratificació dipósit intermitja 1 1 TI
Temperatura nivells estratificació dipósit superior 1 1 TI
Temperatura consum ACS 1 1 TI
Marxa/paro i estat bombes retorn ACS 1 1
Subtotal senyals Dipósit inèrcia ACS i ACS 3 1 0 1
Terra Radiant

Elements CampSenyals control

Página 1



Punts control

Marxa/paro i estat bomba circulació 1 1
Actuació vàlvula 3 vies 1 1 V3V
Actuació vàlvula 2 vies C1 1 1 V2V
Actuació vàlvula 2 vies C2 1 1 V2V
Actuació vàlvula 2 vies C3 1 1 V2V
Actuació vàlvula 2 vies C4 1 1 V2V
Actuació vàlvula 2 vies C5 1 1 V2V
Temperatura entrada/sortida aigua 2 2 TI
Temperatura ambient P1 2 2 TA
Temperatura ambient P2 2 2 TA
Subtotal senyals Terra Radiant 6 1 1 6
Radiadors
Marxa/paro i estat bomba circulació 1 1
Actuació vàlvula 3 vies 1 1 V3V
Temperatura entrada/sortida aigua 2 2 TI
Temperatura ambient PB 2 2 TA
Subtotal senyals Radiadors 4 1 1 1
Fan-coils / Climatitzador
Marxa/paro i estat bomba circulació 1 1
Permís funcionament 4
Actuació vàlvula 3 vies 4 4 V3V
Humitat ambient 2 2 HA
Temperatura entrada/sortida aigua 2 2 TI
Temperatura impulsió 4 4 TC
Temperatura ambient PB 8 4 TA
Subtotal senyals Fan-coils / Climatitzador 16 1 4 5
QGD Quadre General Distribució
Estat / alarma Quadre 2
Comtatge consum CAP 1 MODBUS
Comtatge consum general 1 MODBUS
Marxa/paro i estat circuits enllumenat 2 2
Sensor enllumenat 2 2 LUX
Subtotal senyals QGD Quadre General Distribució 0 4 0 2 2
QGD Quadre Biblioteca
Estat / alarma Quadre 2
Marxa/paro i estat circuits enllumenat 10 10
Sensor enllumenat 6 6 LUX
Subtotal senyals QGD Quadre General Distribució 0 12 0 10
QGD Quadre Soterrani
Estat / alarma Quadre 2
Comtatge consum equips climatització 1
Marxa/paro i estat circuits enllumenat 2 2
Subtotal senyals QGD Quadre General Distribució 0 2 0 0 1
TOTAL PUNTS 48 38 14 37 4

Página 2
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AN 8.3. Càlculs elèctrics 
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AN 8.4. Càlculs fotovoltaica 



INCLINACIÓ AZIMUT GRUP PERIODE Ed(kWh) Em(kWh) Gd(kWh/m2) Gm(kWh/m2)
0º 49º O 1.92kWp GENER 3,03 93,90 2,10 65,10
0º 49º O 1.92kWp FEBRER 4,47 125,00 3,03 84,80
0º 49º O 1.92kWp MARÇ 6,55 203,00 4,53 140,00
0º 49º O 1.92kWp ABRIL 7,27 218,00 5,13 154,00
0º 49º O 1.92kWp MAIG 8,70 270,00 6,25 194,00
0º 49º O 1.92kWp JUNY 9,63 289,00 7,08 212,00
0º 49º O 1.92kWp JULIOL 9,58 297,00 7,12 221,00
0º 49º O 1.92kWp AGOST 8,37 259,00 6,21 192,00
0º 49º O 1.92kWp SETEMBRE 6,58 197,00 4,77 143,00
0º 49º O 1.92kWp OCTUBRE 4,87 151,00 3,45 107,00
0º 49º O 1.92kWp NOVEMBRE 3,24 97,10 2,26 67,90
0º 49º O 1.92kWp DESEMBRE 2,55 79,20 1,81 56,00
0º 49º O 1.92kWp ANUAL 6,25 190,00 4,49 136,00
0º 49º O 1.92kWp TOTAL ANUAL 2.280,00 1.632,00

90º 49º O 3.84kWp GENER 8,30 257,00 2,84 88,10
90º 49º O 3.84kWp FEBRER 9,61 269,00 3,31 92,80
90º 49º O 3.84kWp MARÇ 10,70 333,00 3,79 117,00
90º 49º O 3.84kWp ABRIL 9,38 281,00 3,34 100,00
90º 49º O 3.84kWp MAIG 9,42 292,00 3,38 105,00
90º 49º O 3.84kWp JUNY 9,48 284,00 3,48 104,00
90º 49º O 3.84kWp JULIOL 9,80 304,00 3,63 113,00
90º 49º O 3.84kWp AGOST 10,10 313,00 3,75 116,00
90º 49º O 3.84kWp SETEMBRE 9,85 295,00 3,62 109,00
90º 49º O 3.84kWp OCTUBRE 9,21 285,00 3,33 103,00
90º 49º O 3.84kWp NOVEMBRE 8,13 244,00 2,85 85,40
90º 49º O 3.84kWp DESEMBRE 7,64 237,00 2,65 82,10
90º 49º O 3.84kWp ANUAL 9,30 283,00 3,33 101,00
90º 49º O 3.84kWp TOTAL ANUAL 3.396,00 1.212,00

TOTAL 5.676,00

Gd: Mitja diaria de la radiació acumulada sobre els mòduls  (kWh/m2)

Gm: Mitja mensual de la radiació acumulada sobre els moduls (kWh/m2)

POBLACIÓ:
COORDENADES: 41°55'39" N, 2°18'44" E

SANT JULIÀ DE VILATORTA

Ed: Mitja diaria de l'energia elèctrica produida  (kWh)

Em: Mitja mensual d'energia elèctrica produida  (kWh)
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AN 8.5. Càlculs enllumenat 

 

 

 

 
 

  



Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LAMP S.A. MK2RD35830NBRW MINI KOMBIC G2 RD 3600 WW BR/WH. / 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: 85  100  100  100  100

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Página 1



Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ZUMTOBEL 22170599 (3000 K PC) SLOIN DI K SL LED830 L4005 LDE SR / 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: 70
Código CIE Flux: 49  80  96  70  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

LAMP 10141040 KOMBIC SUR 4000 WW WH. / 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: 78  97  99  100  101

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepció / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 548 161 889 0.293

Suelo 20 478 204 692 0.427

Techo 70 81 56 93 0.691

Paredes (4) 50 155 62 288 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 22.84 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
LAMP 10141040 KOMBIC SUR 4000 WW 
WH. (1.000) 

2811 2797 25.0

Total: 16869 Total: 16782 150.0
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepció / Lista de luminarias

6 Pieza LAMP 10141040 KOMBIC SUR 4000 WW WH.
N° de artículo: 10141040
Flujo luminoso (Luminaria): 2811 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2797 lm
Potencia de las luminarias: 25.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 78  97  99  100  101
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepció / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 16869 lm
Potencia total: 150.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 482 67 548 / / 

Suelo 403 75 478 20 30

Techo 1.11 80 81 70 18

Pared 1 95 74 170 50 27

Pared 2 67 77 144 50 23

Pared 3 95 74 170 50 27

Pared 4 66 75 141 50 22

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.293 (1:3) 

Emin / Emax: 0.181 (1:6) 

Valor de eficiencia energética: 6.57 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 22.84 m²) 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Biblioteca / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:62

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 539 269 754 0.498

Suelo 20 429 261 550 0.609

Techo 70 112 83 187 0.742

Paredes (4) 50 277 107 801 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.80 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 25.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
ZUMTOBEL 22170599 (3000 K PC) SLOIN 
DI K SL LED830 L4005 LDE SR (1.000) 

16995 16995 151.0

Total: 33991 Total: 33990 302.0
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Biblioteca / Lista de luminarias

2 Pieza ZUMTOBEL 22170599 (3000 K PC) SLOIN DI K 
SL LED830 L4005 LDE SR
N° de artículo: 22170599 (3000 K PC)
Flujo luminoso (Luminaria): 16995 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16995 lm
Potencia de las luminarias: 151.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 70
Código CIE Flux: 49  80  96  70  100
Lámpara: 1 x LED-Z22170596 151W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Biblioteca / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 33991 lm
Potencia total: 302.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 425 115 539 / / 

Suelo 312 117 429 20 27

Techo 0.00 112 112 70 25

Pared 1 164 109 273 50 44

Pared 2 172 103 274 50 44

Pared 3 174 108 282 50 45

Pared 4 174 105 279 50 44

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.498 (1:2) 

Emin / Emax: 0.357 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 11.80 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Base: 25.60 m²) 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala actes / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 482 183 737 0.379

Suelo 20 435 209 572 0.480

Techo 70 73 52 84 0.705

Paredes (4) 50 142 51 296 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 20
Pared inferior 20 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.67 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Base: 42.08 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
LAMP S.A. MK2RD35830NBRW MINI 
KOMBIC G2 RD 3600 WW BR/WH. (1.000) 

2216 2218 26.9

Total: 26593 Total: 26616 322.8
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala actes / Lista de luminarias

12 Pieza LAMP S.A. MK2RD35830NBRW MINI KOMBIC 
G2 RD 3600 WW BR/WH.
N° de artículo: MK2RD35830NBRW
Flujo luminoso (Luminaria): 2216 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2218 lm
Potencia de las luminarias: 26.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  100  100  100  100
Lámpara: 1 x SLM 1205 G6 830 a 0,7A (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala actes / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 26593 lm
Potencia total: 322.8 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 422 60 482 / / 

Suelo 369 65 435 20 28

Techo 0.00 73 73 70 16

Pared 1 79 69 149 50 24

Pared 2 62 68 129 50 21

Pared 3 79 69 148 50 24

Pared 4 62 69 130 50 21

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.379 (1:3) 

Emin / Emax: 0.248 (1:4) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 20
Pared inferior 20 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 7.67 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Base: 42.08 m²) 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepció P1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 318 93 615 0.293

Suelo 20 285 122 413 0.430

Techo 70 45 32 52 0.704

Paredes (4) 50 84 32 205 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 20
Pared inferior 20 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.96 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 32.55 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
LAMP S.A. MK2RD35830NBRW MINI 
KOMBIC G2 RD 3600 WW BR/WH. (1.000) 

2216 2218 26.9

Total: 13296 Total: 13308 161.4
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepció P1 / Lista de luminarias

6 Pieza LAMP S.A. MK2RD35830NBRW MINI KOMBIC 
G2 RD 3600 WW BR/WH.
N° de artículo: MK2RD35830NBRW
Flujo luminoso (Luminaria): 2216 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2218 lm
Potencia de las luminarias: 26.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  100  100  100  100
Lámpara: 1 x SLM 1205 G6 830 a 0,7A (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepció P1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13296 lm
Potencia total: 161.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 282 36 318 / / 

Suelo 245 40 285 20 18

Techo 0.00 45 45 70 10

Pared 1 49 42 91 50 15

Pared 2 33 43 76 50 12

Pared 3 49 42 92 50 15

Pared 4 33 43 76 50 12

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.293 (1:3) 

Emin / Emax: 0.151 (1:7) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 20
Pared inferior 20 20
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 4.96 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Base: 32.55 m²) 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx P1 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 621 292 803 0.470

Suelo 20 492 304 603 0.617

Techo 70 89 66 103 0.740

Paredes (4) 50 203 63 441 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.45 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 8.64 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
LAMP S.A. MK2RD35830NBRW MINI 
KOMBIC G2 RD 3600 WW BR/WH. (1.000) 

2216 2218 26.9

Total: 8864 Total: 8872 107.6
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx P1 / Lista de luminarias

4 Pieza LAMP S.A. MK2RD35830NBRW MINI KOMBIC 
G2 RD 3600 WW BR/WH.
N° de artículo: MK2RD35830NBRW
Flujo luminoso (Luminaria): 2216 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2218 lm
Potencia de las luminarias: 26.9 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 85  100  100  100  100
Lámpara: 1 x SLM 1205 G6 830 a 0,7A (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx P1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8864 lm
Potencia total: 107.6 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 526 95 621 / / 

Suelo 394 98 492 20 31

Techo 0.00 89 89 70 20

Pared 1 118 94 212 50 34

Pared 2 97 93 191 50 30

Pared 3 118 93 211 50 34

Pared 4 97 93 190 50 30

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.470 (1:2) 

Emin / Emax: 0.363 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 12.45 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 8.64 m²) 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Biblioteca P2 / Resumen

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:159

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 589 272 787 0.462

Suelo 20 530 304 630 0.574

Techo 70 105 86 165 0.817

Paredes (4) 50 295 115 911 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.08 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 149.85 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 10
ZUMTOBEL 22170599 (3000 K PC) SLOIN 
DI K SL LED830 L4005 LDE SR (1.000) 

16995 16995 151.0

Total: 169953 Total: 169950 1510.0
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Biblioteca P2 / Lista de luminarias

10 Pieza ZUMTOBEL 22170599 (3000 K PC) SLOIN DI K 
SL LED830 L4005 LDE SR
N° de artículo: 22170599 (3000 K PC)
Flujo luminoso (Luminaria): 16995 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 16995 lm
Potencia de las luminarias: 151.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 70
Código CIE Flux: 49  80  96  70  100
Lámpara: 1 x LED-Z22170596 151W (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Biblioteca Sant Julià Vilatorta

21.05.2019

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Biblioteca P2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 169953 lm
Potencia total: 1510.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 494 95 589 / / 

Suelo 426 103 530 20 34

Techo 0.00 105 105 70 23

Pared 1 190 103 293 50 47

Pared 2 198 102 300 50 48

Pared 3 190 103 293 50 47

Pared 4 198 104 302 50 48

Simetrías en el plano útil
E

min
 / E

m
: 0.462 (1:2) 

Emin / Emax: 0.346 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 10.08 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 149.85 m²) 
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AN 9.   ANNEX DE CONSUMS 
 

AN 9.1. Consum diferents fonts d’energia 

Segons l’ús previst descrit en el present projecte, per a la biblioteca es preveuen 
bàsicament consums de tipus elèctric, provinents tant de fonts no renovables com de 
fonts renovables, essencialment la producció fotovoltaica prevista en l’edifici.  

Els càlculs han estat realitzats sota les següents hipòtesis : 

� Emplaçament de la instal·lació 

� Horari de funcionament de 8 hores / día 

� Font d’energia: Electricitat, amb els coeficients (Eprimaria / Efinal) =2.37 i (Eprimaria 

no renovable / Efinal)=1.95. 

� Fracció d’ús instal·lacions enllumenat 100% 

� Càrrega interna de l’equipament (ordinadors, equips audiovisual, seguretat, etc.) 
2’4W/m2 

La justificació de càlcul es troba en l’annex d’eficiència energètica, amb la Justificació del 
compliment DB HE1. 

El consum d’energia final total prevista per a la biblioteca és 28.733 kW anuals, el que 
suposa 68.097 kW anuals d’energia primaria o 56.029 kW anuals d’energia primaria no 
renovable. 

La producció d’energia amb la instal·lació fotovoltaica és de 5.676kWh/any. Indicar que 
s’estima el consum directe de l’energia produida amb la instal·lació fotovoltaica que serà 
de 3.122kWh/any. La resta, 2.554 kWh/any, s’injectaran a la xarxa eléctrica per a 
compensar el consum posteriorment. Els càlculs estan justificats a la memoria. 

Els consums segons els diferents usos previstos són els següents: 

� Per a la Climatització es preveu un consum anual d’energia final anual de 23.366 
kWh, dels quals 118kWh/any per a refrigeració i 23.248kWh/any per a calefacció 

� Per a la Il.luminació es preveu un consum anual de d’energia final anual de 2.768 
kWh, que representa un 10% del consum total, amb un consum mitjà de 4,9 
kWh/m2 anuals. 

� Pel que fa a l’equipament infomàtic i d’audiovisuals es preveu un consum 
d’energia final  anual de 2.599 kWh, que representa un 9,5% del consum total i un 
consum mitjà de 4,2 kWh/m2 anuals. 
 

Finalment els ratis de consums d’energia per unitat de superficie estimats són: 

• Consum d’energia primaria no renovable: 46,63 kW/(m2·any) 

• Consum d’energia primaria no renovable: 53,29 kW/(m2·any) 

• Emisions CO2 associades a l’energia primaria:8’41 kgCO2/(m2·any) 
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• Consum d’energia primaria renovable: 8,14 kW/(m2·any) i que suposarà un estalvi 
de 15,87kW/(m2·any) de consum d’energia primaria no renovable, el que 
suposaria un estalvi del 30%. Respecte del consum de l’energia final representa 
un 18%. 

• Consum d’energia final en calefacció kW/(m2·any):48,04 kW/(m2·any) 

• Consum d’energia final en refrigeració kW/(m2·any):0,37 kW/(m2·any) 
 

AN 9.2. Consum d’aigua 

Es calcula que el consum anual d’aigua de la biblioteca serà de 36m3. Aquesta quantitat 
és el resultat de considerar un règim de 240 dies d’activitat (20 dies/mes)  i una mitjana 
de 30 usuaris al dia, amb un consum mitjà de 5 litres per usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
Arquitectes 

                      Taller 9s arquectes s.c.p. 
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AN 10. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Es donarà compliment al Decret 375/88 de Control de Qualitat. El Plec de Condicions 
Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun 
dels materials utilitzats a l'obra. La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en 
principi, de diferents formes: 
 
� Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de 

confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és 
un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica 
l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica 
d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.  

� Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 
específicament per l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data 
representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de 
dubtosa relació amb el producte actual. 

� Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar 
durant la seva execució. 

 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol 
de les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció 
realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, 
com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya 
específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat.  

 

Aniran a càrrec del contractista les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat 
aquell a satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de las proves encarregades haurà de posar-se a disposició de la Direcció 
Facultativa en el plaç màxim de 5 dies des del moment en que es van encarregar. A tal 
efecte el contractista es compormet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les 
obligacions que corresponguin amb el fi d’aconseguir el compliment puntual dels 
laboratoris i altres persones contractades a l’efecte. 
 

 

 

 

 

 

Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
Arquitectes 

Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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AN 10.1. Memòria del Pla 

 
CONTROL DE MATERIALS 
 
El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal 
garantir en cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  La justificació d'aquests nivells de 
qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
 
� Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de 

confondre aquest concepte amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és 
un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de qualitat de producte implica 
l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica 
d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte.  

 
� Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 

específicament per l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data 
representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs antics de 
dubtosa relació amb el producte actual. 

 
� Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar 

durant la seva execució. 
 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol 
de les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció 
realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials que segueixen a continuació, 
com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya 
específica d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. Aquests assaigs es troben definits i 
valorats en el pressupost del pla de control de qualitat, adjunt a l’APÈNDIX 2. 
 
Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 
 

• Formigó estructural 

• Acer per armar 

• Acer estructural 

• Maons i peces ceràmiques en general. 

• Materials per a aïllaments tèrmics 

 
 
 
CONTROLS A REALITZAR 
 
Formigó de central 
 
El formigó a utilitzar a l’obra serà de central de formigonat, i tindrà les especificacions de 
la Memòria, Plec de Condicions, Pressupost, Plànols i Programa de Control de Qualitat. 
 
L’Arquitecte Tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència 
necessària per realitzar els següents controls: 
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Documentals 
 
• Es controlarà la correspondència entre el demanat i el subministrament mitjançant la 

comprovació en l’albarà, el qual tindrà totes les dades indicades en l’article 15.2.7.2 
de l’EHE. 

 
 
Operatius 
 
• Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 

l’article 65 de l’EHE i el Programa de Control de Qualitat. 
 
• Es realitzaran provetes segons els articles 66, 69.3 i 10.3 de l’EHE en el nombre 

necessari i la corresponent divisió de lots, criteri amb el qual s’ha redactat el 
Programa de Control de Qualitat que s’adjunta, amb la previsió de disposar de valors 
de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
• En el cas de formigons realitazats en una central que no disposi de Laboratori propi o 

Laboratori contractat que compleixi tot allò establert en el R.D. 1230/89, es realitzaran 
els assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons s’indica en 
l’article 63 de l’EHE. 

 
• Totes les provetes tindran marca identificativa del lot al que peratnyin o la col·locació 

en obra. 

Assajos de laboratori 
 
• Es realitzaran preceptivament les determinacions en Laboratori Acreditat, amb les 

indicacions de les Normes referenciades en els parèntesi i els criteris de toleràncies 
expressades en els articles 10.1 i 69 de l’EHE. 

 
- resistència a compressió a 7 dies. 
- resistència a compressió a 28 dies. 

 
• En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de realitzar altres 

tipus d’assaigs, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats en l’EHE. 
 
Barres d’acer per armar, B-500 S o N 
 
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzen en l’obra tindran les característiques que 
s’especifiquen en la Mèmòria, Plec de Condicions, Pressupost, Plànols i Programa de 
Control de Qualitat. 
 
L’Arquitecte Tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència 
necessàries per realitzar els segünets controls: 

Documentals 
 
• Es controlarà per a cada subministrament diferent la correspondència entre la 

comanda, l’albarà i l’especificat en el projecte. 
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• Se sol·licitarà per a cada subministrament i tipus d’acer, el certificat de garantia del 

fabricant o bé l’acreditació i vigència del segell de qualitat reconegut per 
l’Administració segons s’indica en els articles 9.1 i 71.1 de la EHE i el Decret 375/88 
de la Generalitat. 

 
• En barres corrugades i malles electrosoldades se sol·licitarà per a cada 

subministrador i tipus d’acer el document d’homologació d’adherència, sempre i quan 
la Direcció Facultativa ho consideri necessari. 

 
• Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a la possible realització de 

posteriors assajos de comprovació. Totes aquestes mostres disposaran de marca 
identificativa respecte a la seva col·locació en obra. 

Assajos de laboratori 
 
• En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de realitzar 

assajos en un Laboratori Acreditat, amb la metodologia i criteris d’acceptació 
referenciats en la EHE. 

 
Material ceràmic 
 
El material ceràmic que s’utilitzi en l’execucuó de l’obra, tindrà les característiques que 
s’especifiquin en la Memòria, Plec de Condicions, Pressupost, Plànols i Programa de 
Control de Qualitat, d’acord amb els criteris indicats en el Plec per a la recepció de maons 
(RL-88). 

 
L’Arquitecte Tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència per a 
realitzar els següents controls: 
 
Documentals 
 
• Es controlarà per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 

comanda, l’albarà i l’especificat en el projecte (punt 5.2 de la RL-88). 
 
• Se sol·licitarà per a cada subministrament i tipus de maó el document de garantia del 

fabricant de resistència a compressió (punt 4.2 de la RL-88). 
 
• Es comprovarà per a cada subministrador i tipus de maó la certificació dels assajos 

realitzats en Laboratori (punt 6.4 de la RL-88). 
 
• Es comprovarà per a cada subministrador i tipus de maó la vigència i documentació 

del distintiu de qualitat sol·licitat. 
 
Operatius 
 
• Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada 

(punt 6.4 de la RL-88). 
 
• Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables (punt 4.3 de la RL-88). 
 



      Àrea de Territori i Sostenibilitat                                                          
   Servei d’Equipaments i Espai Públic 

  

635 
 

• Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions (punt 4.3 de la RL-88). 
 
• Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments (punt 4.3 de la RL-88). 

Assajos de laboratori 
 
• En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de realitzar 

assajos en Laboratori Acreditat amb la metodologia i criteris d’acceptació referenciats 
en la RL-88. 

 
Acer laminat 
 
Els perfils laminats que s’utilitzin en l’execucuó de l’obra, tindran les característiques que 
s’especifiquin en la Memòria, Plec de Condicions, Pressupost, Plànols i Programa de 
Control de Qualitat. 
 
L’arquitecte têcnic responsable de l’obra establirà el nombre d’assajos, forma i freqüència 
per a realitzar els següents controls: 
 
Documentals 
 
• Es controlarà per a cada subministrament diferent la correspondència entre la 

comanda i l’albarà i l’especificat en el projecte. 
 
• Se sol·licitarà per a cada subministrament i tipus de perfil el document de garantia del 

fabricant. 
 
• Es comprovarà per a cada subministrador i tipus de perfil la certificació dels assajos 

realitzats en Laboratori. 
 
• Es comprovarà per a cada subministrador i tipus de perfil, la vigència i documentació 

del distintiu de qualitat sol·licitat, si el té, o del laboratori d’origen. 
 
Operatius 
 
• Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i les partides 

subministrades. 
 
• Es comprovarà la inexistència de desperfectes exteriors. 
 
Assajos de laboratori 
 
• En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de realitzar 

assajos en Laboratori Acreditat amb la metodologia i criteris d’acceptació referenciats 
per aquest tipus de material. 

 
 Material d’aïllament tèrmic 
 
El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execucuó de l’obra, tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la Memòria, Plec de Condicions, Pressupost, 
Plànols i Programa de Control de Qualitat. 
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L’Arquitecte Tècnic de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els següents controls: 
 
Documentals 

 
• Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i l’especificat 

en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 
• Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les dimensions i 

toleràncies segons s’indica en el punt 5.1.6 de l’annexe 5 de la CT-79. 
 
Operatius 
 
• Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 

posteriors. 
 
Assajos de laboratori 
 
• En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de realitzar 

assajos en un Laboratori Acreditat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en 
les proves finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb 
comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de 
Condicions Tècniques de l'obra. 
 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de 
qualitat que aplicarà a l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar 
abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el PAQ no podrà 
redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, 
no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient 
que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç 
de recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs 
de la seva execució. 
 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents 
activitats de control: 
 
� Fonaments 
� Estructura 
� Tancaments de façana 
� Revestiments (acabats) horitzontals 
� Revestiments (acabats) verticals 
� Instal·lacions: 

− Electricitat  

− Climatització 

− Subministrament d’aigua 

− Instal.lació de veu i dades 

− Transport vertical 
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− Altres 
 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el 
procediment d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  
 
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el 
contractista realitzarà durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar.  
De cada operació de control s'indicarà: 
 
� Punt  a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 
 
� Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, 

etc. 
 
� Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 
 
� Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, 

laboratori, etc. 
 
� Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 
 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si 
l'execució de l'activitat ha de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no 
doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament.  
 
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un 
element concret donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i 
de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni 
localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments 
de documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la 
sistemàtica que disposi el propi contractista.  
 
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà 
arxivada i formarà part del document EDC de final d'obra. 
 
 
PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 
 
L'import del pressupost de control de qualitat és de  4.687,04 EUROS, IVA exclòs, que 
representa aproximadament un 0,5% del pressupost d'execució material de l'obra. 
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AN 10.2. Pla de Control de Qualitat 
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AN 10.3. Pressupost Control de Qualitat 

 

 
 
 

  



Pla del Control de Qualiat per la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 01  FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 02  ESTRUCTURA

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 03  SISTEMA ESTRUCTURAL
Titol 3 05  AÏLLAMENTS PASSIUS CONTRA EL FOC

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 J89Z430F U Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO
2409, per un número igual o superior a 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 01  MURS, I SOLERES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 04  SISTEMA D'ENVOLVENTS I ACABATS EXTERIORS
Titol 3 04  VOLUMS EXTERIORS
Titol 3 (1) 02  ESCALA EXTERIOR

EUR



Pla del Control de Qualiat per la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE-EN ISO 2808, per a un nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 06  SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
Titol 3 03  SOSTRES

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual
o superior a 8

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 01  INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES
Titol 3 (1) 02  DISTRIBUCIÓ I PRODUCCIÓ DE CLIMA

1 JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària,
segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure
dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49ºC), Tª
d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als
punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules)
pressió diferencial i cabal mig.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 07  SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
Titol 3 02  INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

1 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lacio de xarxa de terres, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV

EUR



Pla del Control de Qualiat per la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Capítol 09  URBANITZACIÓ
Titol 3 03  FONAMENTACIÓ I CONTENCIONS

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PLACQ_SJV
Capítol 09  URBANITZACIÓ
Titol 3 05  RAM DE PALETA

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR



Pla del Control de Qualiat per la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 03 Sistema Estructural

Titol 3 01 Fonaments i contenció de terres

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 6,000 595,56

TOTAL Titol 3 01.03.01 595,56

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 03 Sistema Estructural

Titol 3 02 Estructura

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 6,000 595,56

TOTAL Titol 3 01.03.02 595,56

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 03 Sistema Estructural

Titol 3 05 Aïllaments passius contra el foc

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 4)

14,90 2,000 29,80

2 J89Z430F U Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del
tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per un número igual
o superior a 10 (P - 3)

40,90 1,000 40,90

TOTAL Titol 3 01.03.05 70,70

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 01 Murs, i soleres en contacte amb el terreny

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Titol 3 01.04.01 297,78

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

EUR



Pla del Control de Qualiat per la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Capítol 04 Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors

Titol 3 04 Volums Exteriors

Titol 3 (1) 02 Escala Exterior

1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un
nombre mínim de determinacions conuntes igual o superior a 15 (P - 4)

14,90 9,000 134,10

TOTAL Titol 3 (1) 01.04.04.02 134,10

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 06 Sistema d'Acabats Interiors

Titol 3 03 Sostres

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 2)

75,00 4,000 300,00

TOTAL Titol 3 01.06.03 300,00

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 01 INSTAL·LCIONS TÈRMIQUES

Titol 3 (1) 02 DISTRIBUCIÓ I PRODUCCIÓ DE CLIMA

1 JJV1950E U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003,
RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres:
- xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova
d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat
hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució
(>49ºC), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció
d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum
i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat.
- Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules,
model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal
mig. (P - 7)

600,00 1,000 600,00

TOTAL Titol 3 (1) 01.07.01.02 600,00

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 07 Sistema d'Instal·lacions

Titol 3 02 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT

1 JGVD9D01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la
instal·lacio de xarxa de terres, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent. (P - 5)

600,00 1,000 600,00

2 JJV19302 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,

600,00 1,000 600,00

EUR



Pla del Control de Qualiat per la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta

PRESSUPOST * Pàg.: 3

cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 6)

TOTAL Titol 3 01.07.02 1.200,00

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 09 Urbanització

Titol 3 03 Fonamentació i Contencions

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 6,000 595,56

TOTAL Titol 3 01.09.03 595,56

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV

Capítol 09 Urbanització

Titol 3 05 Ram de Paleta

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

99,26 3,000 297,78

TOTAL Titol 3 01.09.05 297,78

(*) Branques incompletes

EUR



Pla del Control de Qualiat per la Biblioteca de Sant Julià de Vilatorta

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs i Treballs Previs 0,00

Capítol 01.02  Moviment de Terres 0,00

Capítol 01.03  Sistema Estructural 1.261,82

Capítol 01.04  Sistema d'Envolvents i Acabats Exteriors 431,88

Capítol 01.05  Sistema de Compartimentació 0,00

Capítol 01.06  Sistema d'Acabats Interiors 300,00

Capítol 01.07  Sistema d'Instal·lacions 1.800,00

Capítol 01.08  Equipaments i serveis 0,00

Capítol 01.09  Urbanització 893,34

Capítol 01.10  Gestió de Residus 0,00

Capítol 01.12  Escomeses, Ajudes i Varis 0,00

Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV 4.687,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.687,04
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PlaCQ_SJV 4.687,04

4.687,04

euros
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AN 11.   PROGRAMA D’OBRA 
 
 
Seguidament d’adjunta una proposta de cronograma d’obra, que inclou una previsió de 
certificacions.  
 
Aquest programa és orientatiu i haurà de reestudiar-se per part de l’empresa contractista 
abans de l’inici d’obres. En tot cas, serà validat per la DF i la propietat abans de l’inici dels 
treballs. 
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AN  12.  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

El document que segueix és la Justificació de preus del PROJECTE EXECUTIU DE LA 
BIBLIOTECA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA. 
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Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,58000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,58000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,58000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,58000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 23,97000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,58000 €
A0128000 h Oficial 1a polidor 23,58000 €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,58000 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 24,00000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,58000 €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,92000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,95000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 24,37000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,99000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 24,37000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,37000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,58000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 27,69000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,95000 €
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 33,93000 €
A012R000 h Oficial 1a marbrista 23,58000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,93000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,93000 €
A0135000 h Ajudant soldador 21,01000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,93000 €
A013A000 h Ajudant fuster 21,09000 €
A013D000 h Ajudant pintor 20,93000 €
A013F000 h Ajudant manyà 21,01000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 20,90000 €
A013H000 h Ajudant electricista 18,84000 €
A013J000 h Ajudant lampista 20,90000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,93000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,58000 €
A0140000 h Manobre 19,69000 €
A0149000 h Manobre guixaire 19,69000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,35000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,48000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 63,75000 €
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 88,49000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 72,95000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 88,49000 €
C1312110 h Pala excavadora gran sobre pneumàtics de 515 kW 48,54000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 84,62000 €
C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 84,62000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,33000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 34,65000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 49,51000 €
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics 39,90000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 58,48000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 57,06000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,63000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,80000 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,59000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,16000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,33000 €
C1502221 H CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 5 T DE

CÀRREGA, 12 M D'ABAST VERTICAL, 9 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT
D'ELEVACIÓ

35,50000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,42000 €
C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 46,70000 €
C1503000 h Camió grua 44,91000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 42,54000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 153,43000 €
C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,69000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,70000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 77,15000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,68000 €
C2001000 h Martell trencador manual 3,22000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 4,74000 €
C2007000 h Polidora 2,27000 €
C2009000 h Abrillantadora 1,89000 €
C200B000 h cortadora con disco de carborundo 3,40000 €
C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,91000 €
C200F000 h Màquina taladradora 3,31000 €
C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a

màxim
8,47000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,07000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,53000 €
C200V000 h Equipo de inyección manual de resinas 1,34000 €
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,14000 €
CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR

DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG
34,49000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

DE CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES
BUIDA, AMB CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

CR118836 h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de
treball de 0.6 a 1 m

21,54000 €

CR241213 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

38,53000 €

CR717300 h Tractor amb accessori per implantar gespa en rotlles de 36 a 45 kW de potència 55,64000 €
CRE23000 h Motoserra 3,10000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,45000 €
CZ121410 h pressiósor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de pressión 13,65000 €
CZ171000 h Equip de raig de sorra 3,96000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

39792500 kg Morter fluït d'altes prestacions (60 MPa) per ancoratges i reblerts.WEBER.TEC GROUT 600,
ref.39792500, ref. 39792500 de la sèrie Ancoratges de WEBER

0,58000 €

B0111000 m3 Aigua 1,62000 €
B0122110 kg Detergente especial para limpieza de paramentos con pH neutra 3,64000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,84000 €
B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 16,49000 €
B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 16,40000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,49000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 15,70000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 17,66000 €
B0313000 t Sorra de marbre blanc 107,54000 €
B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 161,54000 €
B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 36,00000 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3 61,35000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 17,46000 €
B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 15,95000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,77000 €
B0371000 m3 Tot-u natural 17,08000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,73000 €
B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,22000 €
B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 91,21000 €
B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,42000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 102,14000 €
B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,61000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 158,35000 €
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €
B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,38000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,17000 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,31000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
B064300C 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
58,88000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B065710B m3 hormigón ha-25/b/10/i de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición i

66,98000 €

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,98000 €

B065770A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,68000 €

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

65,06000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,06000 €

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa

67,66000 €
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MATERIALS

B065EH6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

83,57000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

56,75000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

56,48000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,42000 €

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

29,97000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,28000 €
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,60000 €
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 2,24000 €
B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a

reparació
0,81000 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

0,75000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,63000 €
B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 6,09000 €
B071P000 kg Morter d'anivellament 0,90000 €
B0711012H9IW kg Adhesiu cimentós tipus C1-T segons UNE 12004, color gris, tixotròpic, amb ciments d'alta

resistència, àrids seleccionats i additius orgànics, ref. B11904004 de la serie Adhesius cimentosos
de BUTECH

0,30000 €

B0732540HVLH kg Morter autonivellant en base anhidrita CA-C20-F4 per a capes base de paviments en recrescuda i
anivellament de sols a partir de 2.5 cm de gruix (3 cm per damunt de tubs en calefacció de
canonada d'aigua), de conductivitat tèrmica 2.5 W/mK, ideal com a morter per a calefacció per
canonada de terra radiant, 20 MPa de resistència a compressió a 28 dies, de fins 1000 m2 sense
junts (300 m2 en terres radiants), fluïdesa 27±2cm (mesurat amb etalòmetre Lafarge) conforme a
la norma UNE-EN-13813:2003 i aplicat mitjançant bombeig per Aplicadors Certificats de Lafarge
amb preparació d'obra per a Agilia Suelo A, ref. Suelo-A de la serie Agilia de LAFARGE

0,09000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,33000 €
B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 5,05000 €
B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 3,95000 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús

estructural per a injectar
12,37000 €

B090U010 kg Resina per a fixar sobre paviment 13,32000 €
B0907200KA14 kg Morter fluid a base de ciment, additius especials i àrids seleccionats sense retracció per a reblerts i

ancoratges de precisió, per a gruixos de 5 a 22 mm, MASTERFLOW 922, de BASF-CC, ref.
P01ME510 de la serie Masterflow 922 de BASF-CC

0,62000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,42000 €
B0911000LBLP kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics, Carflex Pegamento, a base de cautxú poli

cloroprè, resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8 g/cm3, pot de 4 kg, ref. 6711-11 de
la serie Accessoris d'ASFALTEX

5,53000 €

B09412C0BN73 kg Asfalt especial, Coumpound Z-2, per a la impermeabilització amb sistema multicapa d'asfalt fos en
calent, tipus AO 90/20 -sac de 20 kg, ref. 2192-10 de la serie Emprimació, preparació de suport i
sistemes líquids d'ASFALTEX

1,50000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,83000 €
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,10000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,35000 €
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 1,67000 €
B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 3,26000 €
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MATERIALS

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,19000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,40000 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €
B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 0,80000 €
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,98000 €
B0A62H90 u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,41000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,87000 €
B0A71G00 u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,45000 €
B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,81000 €
B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 0,99000 €
B0A71Q00 u Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior 2,38000 €
B0A72K00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior 0,40000 €
B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 1,20000 €
B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,25000 €
B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,27000 €
B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,43000 €
B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,58000 €
B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,79000 €
B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,32000 €
B0A76G31 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 8´´ ´´, inclosa vareta de suspensió

i tac per fixació
10,42000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,60000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €
B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 2,60000 €
B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080
1,71000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080

1,39000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,32000 €

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,04000 €
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,60000 €
B0CCML01 m2 Placa de guix laminat de 13mm de gruix i perforacions regulars de D12mm separades a eixos de

25mm, amb un percentatge de perforació superior al 18%. Tipus PladurFon R12/25 o qualitat
equivalent.

17,43000 €

B0CHLQ0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix 41,69000 €
B0CHMI21 m2 Revestiment de parament vertical amb safates de planxa d'acer de 2 mm. Microperforada 60% de

Ø2mm, de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP
segons PNE-EN 10025-5, amb dos plecs a cada costat de 40 mm.

51,04000 €

B0CHTD18 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2mm 15 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques

11,87000 €

B0CK4800 m2 Planxa de zinc prepatinat de 0.82 mm de gruix 39,73000 €
B0CU1BB5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient

humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida
3,28000 €

B0CU44AA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa,
tallat a mida

11,30000 €
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B0CU4800 m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19
mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de
10 mm de gruix

43,28000 €

B0CUU115 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix,
amb perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula de 80x80 mm

6,61000 €

B0CUU230 m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les
2 cares, de 19 mm de gruix, amb film protector

6,45000 €

B0CVZP89 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon o equivalent, de 14 mm de gruix,
color a definir per la DF,inclòs portes i elements fixes, barres de remat superior i inferior, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable ASI 316 mat

119,71000 €

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 3,03000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €
B0D21040 m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 0,23000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 239,80000 €
B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 347,71000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,26000 €
B0D62B60 cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb

elements de recolzament roscats i 25 usos
11,63000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26000 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,17000 €
B0DZ4000 m Fleix 0,23000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,72000 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €
B0E2J4AJ u Bloc foradat de morter de ciment gris, llis, de 400x200x100 mm de cares vistes amb una cara

esmaltada, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
2,26000 €

B0F14252 u Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,35000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,30000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,26000 €
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €
B0FA1H90 u Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,11000 €
B0FHU270 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115

peces/m2, preu alt
15,45000 €

B0FH3183H61J m2 Rajola monoporosa esmaltada PORTOBELLO marfil, de dimensions 25x33,3 cm, mat , ref.
100007202 de la serie Revestiments d'URBATEK

10,22000 €

B0G1720D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu superior, de 20 mm de gruix amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre vores

79,37000 €

B0G19B04 m2 Pedra calcària local amb una cara abuixarda preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

83,51000 €

B0G1U040 m Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra calcària natural, buixardada,
amb dos cantells en escaire

42,42000 €

B0G1ZP04 m2 Marxapeus de pedra natural calcària nacional tipus Sènia amb una cara abuixardada, preu alt, de
30 mm de gruix i en una sola peça.

84,04000 €

B12EÇ404 Ut Lluminària tipus downlight per a encastar i orientable de la marca TROLL i model Angle, o similar.
Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 27,5W. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

311,74000 €
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B12EÇ908 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar de la marca LAMP, model Mini Kombic, o
similar. Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de lluminària de 25W. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

241,93000 €

B12EÇP08 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar en paret exterior (IP-65) marca LAMP, model
Mini Urba, o similar. Encastada en paret. LLuminària amb tecnologia LED i una potència de
lluminària de 4,8W. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

251,97000 €

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

5,73000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

17,80000 €

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

44,82000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-148,95000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,98000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

19,12000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,32000 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,60000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,69000 €

B42Z1200 m Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de diàmetre 25 mm 4,08000 €
B433F140 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5

m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1)

535,08000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,64000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,95000 €

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,83000 €

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

1,97000 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,21000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,20000 €

B44ZP03A kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en
fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una

1,18000 €
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capa d'imprimació antioxidant

B44ZT043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida, oxidada i
pasivitzada, p/p subestructura galvanitzada de suport

1,88000 €

B4F7NK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.05 m de llargària, per a revestir 4,75000 €
B4LM1A10 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0.75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de

malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4
12,14000 €

B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació AISI 316, en perfils conformats tipus rodó,
quadrat, rectangular, treballat a taller

3,43000 €

B522A9N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 0,63000 €
B5ZFMI00 u Gàrgola de planxa de zinc de 1,2 mm. de gruix, de 50 mm de diàmetre 13,48000 €
B5ZH25D0 m Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de gruix 0.82 mm, de 45 cm de

desenvolupament, com a màxim
12,72000 €

B5ZHA5D0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,47000 €

B5ZHU130 u Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a
desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, acabat zincat, per a encastar al paviment

15,74000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,22000 €
B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc 1,91000 €
B5ZZT494 m Tapajunts de planxa de zinc prepatinat i 0.82 mm de gruix 1,84000 €
B61Z14TA u Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm, en forma de Z, de 50x220x50 mm, per a

traves de parets
1,09000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,90000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,88000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,51000 €
B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m2 8,93000 €
B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,15000 €
B7A1B0C0 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-25-PE amb armadura de film de material polietilè de 65 g/m2 3,99000 €
B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 1,71000 €
B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,77000 €
B7B111B0LBIJ m2 Feltre de polipropilè, Asfaltex HPV 120, de 3 capes, impermeable i transpirable, protecció sota

teula, ref. 1551-61 de la serie Feltres sota coberta d'ASFALTEX
0,99000 €

B7C29360 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb
cantell encadellat

4,91000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,76000 €
B7C4Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit per

alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+ vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior
i un teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit Neto). Perfil en L d'alumini, a totes les
aristes longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca Isover model climaver neto metal o
similar.

10,45000 €

B7C4H200 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
20 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK, resistència tèrmica >= 0,57143 m2.K/W

1,96000 €

B7C4MI00 m2 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) llana de vidre, de gruix 50 mm amb una
conductivitat tèrmica <= 0,031 W/mK, resistència tèrmica >= 1,610 m2.K/W, col·locat sense adherir

2,49000 €

B7C7B032 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
5 dB

0,74000 €

B7C7B052 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
5 dB

1,06000 €
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B7C7B096 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
12 dB

1,75000 €

B7C933B0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de 25 mm de gruix amb làmina d'alumini en
direcció perpendicular a les fibres

2,43000 €

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de
40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W

1,70000 €

B7C9R5C0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W, amb revestiment
de vel negre

5,76000 €

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,54000 €

B7C9RBC0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W, amb revestiment
de vel negre

11,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,35000 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,48000 €
B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida

monocomponent
11,48000 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 14,98000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,06000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €
B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 23,64000 €
B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,18000 €
B7Z24000LBIN kg Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per preparació de suport, consistència líquida, Primer

d'impermeabilització, bidó de 5 kg, ref. 2121-15 de la serie Emprimació, preparació de suport i
sistemes líquids d'ASFALTEX

0,93000 €

B7Z24000LBIP kg Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per preparació de suport, consistència líquida, Primer
d'impermeabilització, bidó de 20 kg, ref. 2121-20 de la serie Emprimació, preparació de suport i
sistemes líquids d'ASFALTEX

0,71000 €

B8111170 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W0, segons norma UNE-EN 998-1, de
granulometria <= 1 mm, en sacs

29,21000 €

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,23000 €
B842G534 m2 Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc,

amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i
de 14 a 17 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1

13,15000 €

B8432234LQXJ m2 Placa acústica de fusta lligada amb magnesita i ample de fibra de 2 mm, Heradesign fine, de
1200x600 mm i de 25 mm de gruix, pes aproximat 12,7 Kg/m2, amb classificació de resistència al
foc B-s1, d0, amb cantell rebaixat, per a la seva utilització en bioconstrucció, ref. HDF12625E de la
serie Heradesign fine d'AMF

21,26000 €

B84901003 m2 Làmina sintètica de 3 mm de gruix, formada per una pel·lícula de polietilè alveolar e impermeable,
recoberta en el seu part inferior per una làmina tèxtil i en el part superior per una malla que millora
l'adhesió, per a la impermeabilització i desolidarització de paviments, en rotlle de 30 metres, ref.
B84901003 de la sèrie Impermeabilitzants de BUTECH

12,56000 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

3,95000 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 2,15000 €
B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils

principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,66000 €
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B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,92000 €

B84ZG1A0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

59,98000 €

B8635MB5 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida 30,46000 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,82000 €
B89ZÇ000 kg Esmalt sintètic 9,13000 €
B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 7,87000 €
B89ZNU20 l Pintura mineral al silicat d'un component, hidròfuga, amb color d'intensitat forta, per a veladura del

formigó
20,48000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,04000 €
B89ZT000 kg Pintura intumescent 8,70000 €
B8ASAA00 l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat 13,87000 €
B8AZB000 kg Vernís sintètic 6,00000 €
B8L128H1 u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 27 cm, llargària 170 cm 24,06000 €
B8ZA1000 kg Segelladora 4,20000 €
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,82000 €
B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 12,02000 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,28000 €
B8ZAÇ000 kg Imprimació antioxidant 9,93000 €
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 10,79000 €
B8ZAJ000 kg Producte decapant 4,18000 €
B8ZAT020 l Diluent de pintura mineral al silicat per a protecció del formigó 12,42000 €
B8ZAT110 kg Pintura de fons a base de silicats, per a paraments de formigó 15,83000 €
B93A0020 kg Pasta anivelladora 0,51000 €
B96AUC20 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics

d'ancoratge soldats a la xapa
28,65000 €

B9C14611 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x60 cm, preu superior, per a ús interior normal 15,96000 €
B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,85000 €
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,91000 €
B9GZ1210 t Pols de quars color gris 509,81000 €
B9M1RMAN kg HEMPADUR SEALER PS 05970 1 capa i dues capes de HEMPATHANE SATIN FC 551E0 5,07000 €
B9P77A00 m2 Lloseta de goma bicapa de 600x600 mm, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix,

amb superfície llisa
25,75000 €

B9PZ9000 l Segellant líquid de PVC pur 10,01000 €
B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 3,33000 €
B9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, 2,58000 €
B9UAZP01 m Sòcol d'alumini lacat de 75x15 mm d'alçària 11,47000 €
B9V4V003 u Esglaó de peces prefabricades de formigó Breinco o similar Superestep 120x40x15, color especial,

col·locat a truc de maceta amb morter
34,60000 €

BA11D3E5 m2 Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

184,36000 €
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BABGMI44 m2 Perfileria d'acer per envidrament sobre estructura d'acer mitjansant tubs 20.20.2 mm, (com a
separadors i suport dels vidres) i platines d'acer calibrat de 60.6 mm, mecanitzades pera atornillar
al tub (com a ribets del envidrament), sempre amb doble tira de neopre de 6 mm. de gruix,
tornilleria i segellat del conjunt.

82,99000 €

BABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe01 de 150x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2
segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60
mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a
l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta d'acer
inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb contactor per connexió alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.107,38000 €

BABGZ03 u Fusteria d'acer tipus Fe03 de 120x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2
segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60
mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a
l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta d'acer
inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau mestrejada 4 nivells.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.008,50000 €

BABGZA07 ut Fusteria d'acer tipus Fe07 de 165x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2
segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60
mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a
l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta d'acer
inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb mecanisme tancaportes de
GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.196,37000 €

BABGZMA6 u Fusteria d'acer tipus Fi06 de 360x280 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2
segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60
mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a
l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta d'acer
inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Pivotm per fixació fulla a terre i
sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.957,68000 €

BABGZAFI05 u Fusteria d'acer tipus Fi05 de 260x280 cm, 1 porta corredera formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen, pany calu mestrejada 4 nivells i tivador inox Ø35 AISI 316, 1988 654-T0
d'Ozcariz. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior
i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF, pnay i clau pivot intern per a
fixació terra i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1.631,40000 €

BAM2U020 u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de
120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

3.746,86000 €

BAQDMI01 u Fusteria tipus Fu01 2 fulles 1080x1700 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb control solar .
Tot segons detall planols

1.433,66000 €

BAQDMI02 u Fusteria tipus Fu02 2 fulles 1080x1480 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb control solar .
Tot segons detall planols

1.384,22000 €
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BAQDMI03 u Fusteria tipus Fu03 2 fulles 2430x1480 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb control solar .
Tot segons detall planols

1.987,35000 €

BAQDMI04 u Fusteria tipus Fu04 2 fulles fix Superior 1060x3050 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

2.946,41000 €

BAQDZP18 u Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant
una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb
taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta
de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

806,74000 €

BAQDMAN12 u Fusteria de fusta tipus Fu13 de mides totals 212x280 cm, amb dues fulles correderes guia Klein,
Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.

474,59000 €

BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de
pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF
xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

148,51000 €

BAQQC133 u Conjunt armari Fu14 140x90x40 cm de dues fulles batents, de fusta per a pintar, de 30 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior, apny de cop i calu mestrejada 4 nivells, frontisa oculta
Ozcariz 190-R/140

187,86000 €

BASAZP01 u Fusteria tipus Fe10 de mides totals 100x250 cm, formada per una fulla batent de 90x210 cm de
llum de pas, i una tarja superior de 90x40 cm. Conjunt tallafocs metàl·lic, EI2-C5 60, amb frontisses
homologades, pany de cop de seguretat, amb clau mestrejada a quatre nivells, acabat esmaltat,
amb certificat d'homologació, col·locada enrasada per la cara interior. Inclou premarc d'acer
galvanitzat. Tot segons detall planols

273,81000 €

BASAZP07 u Porta tallafocs de fusta tipus FU13, EI2 40-c5, d'una fulla batent de 85x210 cm de llum de pas,
tipus Puertas Cortafuegos de Madera o equivalent, amb certificat d'homologació, per pintar,
col·locada emplafonada a cara. Inclou frontisses, juntes intumescents, pany de cop amb clau
mestrejada, manetes i topall d'acer inoxidable.
Totes les portes tallafoc tindran frontisses de retorn i tindran certificació d'homologació segons
CTE. Pany de cop i clau mestrejada quatre nivells. Maneta d'acer inoxidable AISI 316 tipus 1988
600CH d'Ozcariz

350,40000 €

BATA6J27 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procés sec MDF per a pintar, de 50 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una
fulla batent de cares llises de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior,
bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau,
maneta i espiell

870,46000 €

BAU15C40 m2 Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x4 m de dimensions màximes i 103 mm de gruix, amb
una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana
mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior

489,65000 €

BAZG1130 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt 20,69000 €
BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà 55,16000 €
BAZGD370 u Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu mitjà 21,74000 €
BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 26,98000 €
BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz o equivalent 8,07000 €
BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o equivalent. 15,66000 €
BAZGMI04 u Pasador per encastar d'cer inoxidable 5,60000 €
BAZGMI06 u Frontises d'cer inoxidable tipus Ocariz o equivalent 3,03000 €
BAZGZP00 u Joc de manetes d'acer inoxidable mate amb placa quadrada tipus 1988/600ch d'ocariz 32,03000 €
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BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,63000 €
BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 4,09000 €
BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent 21,08000 €
BB122JA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, passamà perimetral 40x10, i brèndoles cada 10 cm, de

110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
157,76000 €

BB12MIAM u Fusteria tipus Corten Fe01/02/03/04/ 110 cm d'alçaria consistent en platines calibrades d'acer
CORTEN de 100.8

163,14000 €

BB14D00J m Passamà de planxa d'acer corten oxidat i passivitzat galvanitzat de 8x100 mm i pletines h 110 cm
cada 120 cm, col·locat encastat a paviment

79,10000 €

BB14D00K m Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament 6,13000 €
BB14ZP90 m Passamà d'acer galvanitzat 50x8 mm soldat per mitja de pipetes de Ø8 mm a muntants. Tot

segons detall plànols.
21,85000 €

BB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats de cares vistes i cantells vistos polit brillant
mirall, format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre laminar de seguretat 10+10 mm amb
butiral transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de neopre

346,05000 €

BB32U010 m2 Reixa Deploye amb bastiment perimetral de perfils galvanitzats 40x40x2, i col·locada amb perfils
perimetrals cargolats d'acer galvanitzat 20x20x2 mm , plafons de malla deploye galvanitzada a
escollir per la DF amb xapa d'1,2 mm de gruix, galvanitzada, ancorada a estructura metal.lica

84,34000 €

BC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent

38,42000 €

BC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb
1 butiral transparent

53,60000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 26,56000 €
BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40

mm i de llargària 5 m, per a encolar
0,93000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,76000 €

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,75000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,18000 €
BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,48000 €
BD3F34A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa

cega de PVC reforçada
43,25000 €

BD5H89A8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal

74,95000 €

BD5L36G0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polièster adherit en una de
les seves cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 250 kN/m2

3,29000 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,09000 €

BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,84000 €

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

7,39000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

42,40000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 16,77000 €
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 39,91000 €
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BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,72000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,36000 €
BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 16,49000 €
BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 28,83000 €
BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €
BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €
BE21Ç905 u Caldera mural de condensació a gas de 72.6 kW (80ºC-60ºC)/80 kW (50ºC/30ºC) marca

VIESSMANN o equivalent, model Vitodens 200-W segons DIN 677 amb homologació CE EN 676
amb cremador cilíndric MATRIX. Amb capacitat de temperatura d'impulsió de fins a 110 ºC, amb
descens progresiu de la temperatura de caldera amb condensació. Funcionament silenciós i baixa
en emisions contaminants com el òxid de nitrogen. Càmara de combustió d'acer inoxidable
superior. De dimensions 530x480x850 mm(long.XamplXalt), pes 83 kg, pressió màx. de servei 4
bar, sortida de fums de 100-150 mm, rendiment estacional de fins el 109%, amb regulació digital
de la caldera Vitotrònic 100, model HC1 per al funcionament amb descens progresiu de la
temperatura de la caldera, amb funcions de protecció de caldera i control, regulador de la
temperatura de retorn, amb display de comandament, amb programa de commutació per la
producció d'ACS, canvia automàtic d'horari, avís de manteniment, indicador de consum, sistema
de diagnòstic d'averia. control de temperatura de fums. Inclou els suports antivibratoris, limitador
de nivell d'aigua. Inclou materials auxiliars, transport i posta en marxa. totalment instal·lat i en
funcionament.

6.666,91000 €

BE41Ç903 m Subministrament i col·locació de xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer
inoxidable, de 80/125 mm de diàmetre. De doble paret aillada que permet l'evacuaciós de fums fins
a coberta dels gasos de la combuistió de calderes estanques. La presa d'aire és independent al
conducte de la xemeneia. Paret interior AISI 316L, paret exterior AISI 304. Inclou accessoris de
muntatge i subjecció. Inclós mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada,
connectada i provada.

53,39000 €

BE42Q110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

2,93000 €

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.5 mm

2,35000 €

BE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

19,33000 €

BE42QC42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

14,12000 €

BE42QG42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

23,78000 €

BE42QJ42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

27,70000 €

BE4414S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits 5,79000 €
BE4419S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos definits 12,83000 €
BE52Q130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió

baioneta
10,09000 €

BE6R1600 m2 Xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes 6,29000 €
BE92Ç934 kg Additiu REHAU per aconseguir un morter de ciment CT-C25-F4 segons UNE EN 13813 i DIN

18560 amb 45 mm de morter per sobre del tub. Millora la conductivitat tèrmica i augmenta la
resistència a la flexotracció. Subministrament en envàs de plàstic de 10 kg.

4,86000 €

BE92Ç936 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL AÏLLANT D'EPS-POLIESTIRÈ EXPANDIT
AMB NOPES, AMB PLAFONS DE SUPERFÍCIE DE 1400x800 MM AMB UNA ESPESSOR BASE
DE 20 MM , ALTURA TOTAL 42 MM. AMB CERTIFICAT CE SEGONS NORMA EN 1163,
RESISTÈNCIA AL FOC SEGONS UNE EN 13501 EUROCLASE F, AMB BARRERA ANTIVAPOR.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

12,13000 €

BE92Ç937 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FOLI DE PROTECCIÓ, LAMINA DE PE
POLIETILENO ESPESOR 0.2mm.SUMINISTRE DE ROLLOS DE 100 METRES DE LONGITUD I
DE AMPLE 600 mm A DOBLE CAPA.  INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

0,10000 €
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BE92Ç938 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CINTA ADHESIVA REHAU, PER LA UNIÓ DELS
PANELLS DE EPS O DEL FOLI DE PROTECCIÓ REHAU.

7,02000 €

BE92Ç939 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB REHAU PER A CALEFACCIÓ/REFREDAMENT
RAUTHERM SPEED 16x1.5 mm. MATERIAL PE-Xa AMB CAPA EVAL.SUMINISTRE EN
ROTLLES DE 500 m DE COLOR TARONJA.

1,39000 €

BE92Ç940 m² Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,41000 €

BE92Ç941 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL REHAU PER A JUNTES DE DELITACIÓ .
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,11000 €

BE92Ç946 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL JOC DE VALVULES D'ESFERA DE 1´´ HEMBRA,
PER AL COLECTOR REHAU D'ACER INOXIDABLE. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,27000 €

BE92Ç947 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOMETRE DE CONTACTE PER AL
COLECTOR REHAU HKV-D FER D'ACER INOXIDABLE. INCORPORA UNA MOLLA DE
SUBJECCIÓ. ESCALA DE 0ºC A 80ºC. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,27000 €

BE92Ç949 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 8.5 PER A COLECTORS
REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT.
MATERIAL ACER GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC.
COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR REGULABLE A
ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC AMB PORTA
ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 850 x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT 110-160 mm.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

191,76000 €

BE92Ç951 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL RACOR REHAU EUROCONO 3/4´´ PER A UNA
CONNEXIÓ DEL TUB PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED 16 x 1.5 mm ALS COLECTORS
REHAU. COMPOST D'UN MANEGUET D'UNIÓ AMB EUROCONO I JUNTA TÒRICA, ANELL DE
COMPRESSIÓ I RACORD DE 3/4´´. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

4,90000 €

BE92Ç952 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CURVA DE GUÍA REHAU DE 90º PER ALS
TUBOS PE-Xa RAUTHERM S 16/17. MATERIAL: PA-POLIAMIDA. RESISTENT A
TEMPERATURA DE -5ºC FINS A 60ºC. COLOR: NEGRE. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,35000 €

BE92Ç953 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB PROTECTOR REHAU PER LA PROTECCIÓ
DEL TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I 17x2.0mm EN LA ZONA DEL COLECTOR I
EN LES JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR: NEGRE. SUBMINISTRAMENT:
ROTLLOS DE 50m. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

0,66000 €

BE92Ç955 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ACTUADOR TÈRMIC REHAU (230V) AMB
MICROINTERRUPTOR AUXILIAR DE FINAL DE CARRERA PER AL CONTROL DE LES
VÀLVULES DELS COLECTORS REHAU I LA POSSIBILITAT DE CONTROL DE LA BOMBA DE
SECUNDARIA AMB EL MICROINTERRUPTOR AUXILIAR. COMPATIBLE AMB TOTS ELS
COLECTORS REHAU PER INSTALACIONS RESIDENCIALS SENSE LA NECESSITAT DE
ADAPTADOR. pOSICIÓ NORMALMENT TANCADA. POTÈNCIA ABSORBIDA: 1.8 W.
MICROINTERRUPTOR AMB CONTACTE NORMALMENT OBERT I CARGA MÀXIMA
APLICABLE DE 700mA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

30,68000 €

BE92Ç956 m² Subministrament i co·locació de Panell aïllant REHAU amb nopas ´´EASY NOP EVO 60´´ de
EPS-Poliestirè expandit. material de revestiment PS rígid, apte per a morter normal i autoanivellant
amb tipologia constructiva A segons UNE EN1264. Gruix base de 40 mm i alçada total 60 mm amb
1,33 (m²K) / W de resistència tèrmica efectiva. Declaració de prestacions d'acord EN 13163 i
marcatge CE. Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501. Distàncies de col·locació múltiples
de 5 cm. Dimensió del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte per a tubs Rehau PE-Xa Rautherm
16X1,5 - 16x2,0 - 17x2,0. Incloas mà d'obra, ,itjans i medis auxiliars.

15,57000 €

BE92Ç957 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 8
circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert /
buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1
´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 /

502,06000 €
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16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

BE92Ç958 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 9 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar.
Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió
amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules
de tancament incorporades i preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i
retorn, vàlvula d'esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de
fixació. Distància entre eixos: 214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades
per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

543,82000 €

BE92Ç959 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 10 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar.
Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió
amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules
de tancament incorporades i preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i
retorn, vàlvula d'esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de
fixació. Distància entre eixos: 214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades
per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

576,41000 €

BE92Ç960 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D COOL per a 14 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar.
Apte per a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es compon de: Col·lector d'impulsió
amb cabalímetres / regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit. Col·lector de retorn amb vàlvules
de tancament incorporades i preparades per actuador elèctric per circuit. Incorpora en impulsió i
retorn, vàlvula d'esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge, purgadors d'aire i kit de
fixació. Distància entre eixos: 214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions: 3/4´´ adaptades
per Eurocono. Compatible amb els tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

857,48000 €

BE92Ç971 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI REHAU UP-I 7PER A COLECTORS
REHAU PER A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN ALTURA I PROFUNDITAT.
MATERIAL ACER GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB COLOR BLANC.
COMPOST DE: PLANTILLA PER INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR REGULABLE A
ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC AMB PORTA
ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 700 x ALTURA 750-850 x PROFUNDITAT 110-160 mm.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

169,20000 €

BE92Ç972 u Pont REHAU per panell de nopas, per a la fixació addicional dels tubs Rehau PE-Xa Rautherm S
als panells aïllants amb nopas, en traçats en diagonal, corbes i a 45º respecte a la direcció
principal de traçat. Material: PE. color negre. Inclòs materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament.

0,21000 €

BE92Ç973 u REHAU HC BUS Manager REHAU HC Bus MANAGER. Component del sistema de regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus, encarregat de la gestió i control d'instal·lacions de calefacció i
refrescament per superfícies radiants mitjançant líniaBus. Regulador electrònic amb 8 entrades
analògiques, 2 sortides analògiques, 2 entrades digitals, 7 sortides de relé,
display integrat i línia de bus integrada. Programari REHAU amb les principals funcionalitats
següents:
- Funcionament amb commutació automàtica o manual entre les maneres Calefacció, Neutre
iRefrescament.
- Control d'1 temperatura d'impulsió.
- Control de fins a 4 temperatures d'impulsió addicionals per mitjà de 4 mòduls d'expansió HC
BusManager.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 50 unitats HC Bus Room Unit.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 15 Mòduls d'expansió HC Bus Manager.
- Control de fins a 10 deshumidificadors.
- Control de fins a 30 fan coils.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 9 HC Bus Manager actuant com Esclaus.
- Comunicació amb sistemes domòtics o navegador web, mitjançant targetes de comunicació
opcionals. Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 8
VA.Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.Grau de protecció: IP20, IP40
només per la part anterior.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

682,00000 €

BE92Ç974 u REHAU HC Bus Mòdul d'Expansió. Component del sistema de regulació REHAU RAUMATIC HC
Bus, per a l'ampliació de les entrades / sortides de l'HC Bus Manager. Disposa de 4 entrades
analògiques, 4 entrades digitals, 4 sortides de relé i 1 sortida analògica. Comunicació mitjançant la

267,75000 €
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línia bus amb les HC Bus Room Unit i l'HC Bus Manager. El Mòdul d'Expansió pot funcionar com:
- Mòdul d'Expansió-V pel control de: les vàlvules de regulació en els col·lectors, els fan coils i els
deshumidificadors.
- Mòdul d'Expansió-FT per al control d'una temperatura d'impulsió addicional.
Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar fins a 15 Mòduls d'Expansió.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum màxim: 6 VA.
Muntatge DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822. Possibilitat de muntatge en l'armari del
col·lector. Grau de protecció: IP20, IP40 només per la part anterior
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

BE92Ç975 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS Room Unit. Component del sistema de
regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ajust i mesurament de la temperatura i la humitat.
Display retroil·luminat, botó d'ajust del valor de consigna, 4 tecles per: la commutació de la
modalitat de temperatura normal o reduïda, control del fan coil associat, visualització de la data i
hora i commutació a manera apagat. La HC Bus Room Unit pot associar-se als deshumidificadors
per al manteniment de la humitat relativa. La HC Bus Room Unit es comunica amb el HC BUS
Manager a través de la línia bus. Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar fins a 50 HC
Bus Room Unit. Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz. Potència de consum
màxim: 2 VA.Grau de protecció: IP20.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

204,59000 €

BE92Ç976 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda temperatura exterior AT-HC amb allotjament
inclòs, per per utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Dimensions: 102 x 94 x 40 mm.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

72,52000 €

BE92Ç977 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda de temperatura d'impulsió i retorn FRT-HC
d'immersió, per per a utilitzar en combinació amb la regulació de la sèrie Màster o amb la regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC. Longitud del cable 1,5 metres.
Dimensió del bulb de la sonda: 6 x 52 mm.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment
instal·lat i en funcionament.

20,09000 €

BE92Ç978 u Submiinistrament i col·locació de Beina d'immersió IS-HC per sonda REHAU de temperatura
d'impulsió i retorn FRT-HC. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

31,24000 €

BE92Ç979 u Submiinistrament i col·locació de Transformador de xarxa REHAU 24 V per a centre de cablejat
REHAU Nea H 24 V, centre de cablejat REHAU Nea HC 24 V i tots els components de regulació
REHAU a 24 V. Transformador de seguretat 230 V AC / 24 V AC segons EN 61558, potència 30
VA. Resistència a curtcircuits limitada amb relé de sobretemperatura integrat. Cable de xarxa amb
clavilla modelada, llarg 100 cm, llarg de cable a banda secundari aproximadament 30 cm aïllat i
proveït de terminals. Inclou placa de muntatge per a la fixació. admet el muntatge sobre perfils
omega o mura. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

74,14000 €

BE921Ç954 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA HT(230V),
ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ RADIANT. CARCASA PLANA. COLOR:
CARCASSA DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA TRASSERA: GRIS ANTRACITA.
OPCIONALMENT UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT REHAU NEA H 230V. INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

8,27000 €

BEH5Ç917 u Equip de bomba de calor aigua-aigua marca CLIMAVENETA o equivalent, model WWR
DHW2/B/0121T/ de 35,1kW en fred (7-12ºC) i 40.5kW en calor (40-45ºC), amb refrigerant R407,
amb recuperació de calor total, equipada amb compressor SCROLL, intercanviador de plaques,
tensió de treball 400v/3/50Hz +PE; cables del quadre elèctric enumerats; amb relé extern de
seqüència de fases; magnetotèrmics en les cargues; targeta sèrie per el protocol
CAREL/MODBUS (RS485); senyal auxiliar 4-20 mA; senyal remota per a Doble Set Point; entrada
digital per a habilitar el Command Limit (limitació de potència); preconfiguració per a placa remota,
dissenyada per instal·lacions de geotèrmia. Equipada amb 1 compresor Scroll, bescanviador de
plaques. Incorpora manòmetres de HP i LP, vàlvula modulant de 3 vies, amortidors de goma,
interuptor de flux de l'evaporador, filtre de 1 1/2´´, dos conjunts de de 2 bombes; un pel costat de
recuperació i l'altre pel costat de la instal·lació, acumulador tèrmic de 200 litres, mà d'obra,
bancada, materials, transports i mesdis auxiliars. Tot segons especificacions tècniques incloses en
el projecte executiu. Totalment instal·lat, i en funcionament, posta en marxa i programat.

10.737,50000 €

BEJ7Ç905 u Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI-P300 de cabal de 321 m3/h a 60Pa,
de potència frigorífica de de 1575W i 2060W en calor. Amb motor elèctric DC Brushless de última
generació de 27W de consum, nominal en condicions de treball, modulació contínua del 0-100%, i
estalvi de fins al 50% respecte als habituals fan coil on / off. Oscil·lacions reduïdes de temperatura
i humitat. Ràpida resposta a ambients climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera
contínua el cabal d'aire a la càrrega instantània. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix
amb bateria d'intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua d'alumini fixada per

357,92000 €
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expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior
a 20 kPa per a condicions nominals. Inclou Safata auxiliar de condensats Kit hidràulic de 3 vies
VCF2I (230 T / N) per FCZI 300 P Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purga i de drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un molt baix nivell sonor. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de
material termoplàstic., col.locat i en funcionament.

BEJ7Ç906 u Unitat de tractament de baixa silueta Airlan, model FPMI 142K, de 969m3/h a 80Pa, de 4581 W de
potència frigorífica i 7665 de calorífica amb motor elèctric DC Brushless de última generació de
290W de consum elèctric, modulació contínua del 0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als
habituals fan coil on / off. Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat. Ràpida resposta a
ambients climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire a la
càrrega instantània. Panell autoportant desmuntable amb forats perforats per a muntatge en fals
sostre i aïllament termoacústic intern classe M1. Estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de
gruix i resistent a la corrosió. El panell sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una excel·lent
atenuació de la potència irradiada. Ventiladors centrífugs de doble aspiració, pales cap. Inclou
safata de condensats, kit hidràulic de 3 vies, materials, transport,materials i medis ausiliars.
totalemtn col.locat i en funcionament.

1.087,61000 €

BEJAÇ909 u Unitat de tractament d'aire marca Airlan model FMA-HP 062, de 4491 m3/h a 120 Pa, amb bateria
de fred de 6.5 kW (7-12ºC). Tot segons especificacions tècniques adjuntades al projecte executiu.
Amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sandvitx de 45 mm de gruix
tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral
d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu
disseny, exempta de cargols exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en
PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3 polimeritzat en
absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb
motors EC, portes frontisses i manetes d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb
bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior
per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la
superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla
els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i
velocitat que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del
calaix (Distància a les parets), les politges, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació
segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L2
(R); Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica
del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Inclou bancada, mà d'obra, mitjans, transport i
medis auxiliars. Totalment instal·lat, conectat, comprovat i funcionant

9.819,22000 €

BEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

75,14000 €

BEK1Ç957 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x165
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

107,77000 €

BEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

55,37000 €

BEK2Ç906 u Subministrament i col·locació de  Reixeta impuls/retorn,alum.lacat, AT-A-825X425/S1 60,41000 €
BEK8Ç932 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i

boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1050 mm de
llargària, marca TROX o equivalent, model VSD50-2-S-VA 1050.

252,82000 €

BEKCÇ906 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 100 MM DE DIAMETRE, REGULACIO
VOLUMETRICA, DUES ALETES OPOSADES. MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL RN-100.

81,20000 €

BEKCÇ910 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 250x250, REGULACIO
VOLUMETRICA, DUES ALETES OPOSADES. MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL
en-250x250

140,40000 €

BEKEÇ903 u Boca de ventilació LVS-125 18,57000 €
BEKEÇ921 u Tobera DUE-V-R-125/S1 111,73000 €
BEKEÇ922 u Tobera DUE-V-R-160/S1 122,60000 €
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BEKNÇ912 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-1385X660.

113,71000 €

BEKNÇ920 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-1185X660.

311,45000 €

BEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC
FRONTAL PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT MOD.WG-985X495 O SIMILAR.

167,11000 €

BEKPÇ902 m² Conjunt de sacs intumiscents. 11,87000 €
BEKPÇ913 u comporta tallafoc per instal·lar en conducte circular de 400 mm de diàmetre. EIS 120. Amb

tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la propagació del fum.
Construida en acer galvanitzat i material refractari.Model FKAR-EU400, marca TROX o equivalent

184,70000 €

BEKPÇ914 u comporta tallafoc per instal·lar en conducte rectangular de 450x450 mm. EIS 120. Amb tancament
per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la propagació del fum. Construida en
acer galvanitzat i material refractari. Marca TROX o equivalent, model EKA-EU 450x450.

258,77000 €

BEKQÇ926 u comporta de regulació d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 800 mm d´amplària i 300 mm
d´alçària motoritzada amb servomotor a 220V/50Hz, marca TROX o equivalent, model TVJ
800x300EASY. totalment col.locada i en funcionament. inclou materials i medis auxiliars.

483,78000 €

BEKQÇ932 u comporta d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 1000 mm d´amplària i 11700 mm d´alçària
motoritzada amb servomotor a 24 Vdc, marca TROX o equivalent, model JZ-S/1000x1170/Z45.
totalment col.locada i en funcionament. inclou materials i medis auxiliars.

434,35000 €

BEM3Ç050 u Subministrament i col·locació d'extractor en línia, monofàsic per a 230 V, 400 m3/h de cabal màxim
d'aire a 60 Pa, marca S&P o equivalent, model TDx2-400/125 col.locat en conducte. Totalment
instal·lat i en funcionament.

272,89000 €

BEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor en línia de 100 m3/h i 75 Pa de pressió total.
Potència motor 35 W, protecció IP-44. Model TD-250/100 marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs
mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament.

140,99000 €

BEM3Ç910 u Ventilador-extractor en linia TD-500/160 158,79000 €
BEM3Ç962 u Extractor centrífug, trifasic per a 230 V, 540 m3/h de cabal màxim d'aire, col.locat en conducte 684,70000 €
BEU4U015 u Dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió

de 3/4' de D
66,49000 €

BEU4U020 u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió
de 3/4' de D

101,10000 €

BEU4U030 u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D

321,84000 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 11,93000 €
BEU7U001 u Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar i una temperatura de 0 a 120 °C, d'esfera de 80

mm diàmetre i 1/2' de diàmetre de rosca
37,02000 €

BEUEÇ902 u Subministrament i realització de pou per a disipació d'energia geotermica provinent del líquid
caloportador de la bomba de calor aigua-aigua. El pou consta d'una profunditat de 100 metres i 25
cm de diàmetre. Inclou dues sondes de tub de PEHD PN20 de diàmetre 32,un tub de plenat de la
mateixa distància que el pou i accessoris. Preparat per un terreny de duresa mitja. Inclou equips
auxiliars, barrena, transport, encamisat, replenat amb morter tèrmic i gestió residus extracció.
Inclòs mà d'obra, materials i mitjans auxiliars.

4.106,19000 €

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge 62,22000 €
BEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge 329,45000 €
BEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de muntatge 394,56000 €
BEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge 330,03000 €
BEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats,

amb accessoris de muntatge
88,83000 €

BEV28030 u Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 159,40000 €
BEV2B000 u Termòstat limitador de temperatura de fums, rearmament manual, amb accessoris de muntatge 131,38000 €
BEV2Ç010 u Sonda nivell lumínic, sensibilitat 5 a 1000 lux, cobertura 360º, sortida 0..10V per encastar. 57,73000 €
BEVG2B61 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0

m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a
una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de

483,09000 €
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baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat
per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a
energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal

BEVZÇ642 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini
Server refs 100001, 100002, 5x100381, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes. Inclou programació i posada en marxa.

3.543,15000 €

BEVZÇ652 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini
Server refs 100001, 100002, 100124, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes.
Inclou programació i posada en marxa.

2.647,93000 €

BEVZÇ662 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini
Server refs 100001, 100002, 2x100381, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a
bornes. Inclou programació i posada en marxa

2.832,39000 €

BEVZÇA83 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb els elements necessaris tals com:
transformador 220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini plcs marca Loxone sèrie Mini
Server refs 100001, 200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou
programació i posada en marxa.

1.266,84000 €

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre 4,85000 €
BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 5,36000 €
BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre 7,21000 €
BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre 9,14000 €
BEW4D000 u Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de diàmetre 10,77000 €
BEW4E001 u Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre 12,40000 €
BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 4,80000 €
BEY61600 u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa

d'alumini, de 0.6 mm de gruix
1,00000 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,10000 €
BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, muntada suspesa

al sostre
0,38000 €

BF11H700 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

7,78000 €

BF11H900 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

12,44000 €

BF11HE00 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

38,69000 €

BF15HG00 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura , fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200 mm) , amb un gruix del tub de 6,3 mm
segons norma UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat

56,30000 €

BF52B500 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

9,32000 €

BF52D500 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

14,49000 €

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,64000 €

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,55000 €

BFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,68000 €

BFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

2,73000 €

BFB4ED51 m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

4,09000 €
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BFC13A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,53000 €

BFC14A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,63000 €

BFC15A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,05000 €

BFC16A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,72000 €

BFC17A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

2,76000 €

BFC18A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

4,35000 €

BFC19A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2

5,72000 €

BFC1AA00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x12,5 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2

8,66000 €

BFQ3247A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,72000 €

BFQ3249A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,99000 €

BFQ328BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

3,20000 €

BFQ328CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

3,94000 €

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,37000 €

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,40000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,88000 €

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,95000 €

BFQ33CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,69000 €

BFQ33CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

5,47000 €

BFQ33CGA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

6,23000 €

BFQ33EBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

7,04000 €

BFQ33ECA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

7,52000 €
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BFQ33EEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

9,29000 €

BFR11610 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

3,77000 €

BFR11710 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

8,00000 €

BFR11810 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de
gruix

8,84000 €

BFW11710 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a roscar 7,16000 €
BFW11910 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar 14,73000 €
BFW11E20 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per a soldar 29,68000 €
BFW15G00 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat de 8 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i

acabat pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge
356,18000 €

BFW52BB0 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 3,05000 €
BFW52DB0 u Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 4,75000 €
BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de

plàstic, per a connectar a pressió
5,76000 €

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,25000 €

BFWB5605 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

3,72000 €

BFWB5705 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

5,76000 €

BFWB5805 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

8,09000 €

BFWC1320 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 0,77000 €
BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 0,85000 €
BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 0,99000 €
BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 1,74000 €
BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 3,80000 €
BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 6,10000 €
BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar 8,41000 €
BFWC1A20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar 9,39000 €
BFWR1161 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i

0,6 mm de gruix
5,41000 €

BFWR1171 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

5,67000 €

BFWR1181 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre i
0,6 mm de gruix

6,09000 €

BFY11710 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, roscat 0,62000 €
BFY11910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat 1,01000 €
BFY11E20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat 1,42000 €
BFY5AB00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre

nominal, per a soldar per capilaritat
0,32000 €

BFY5AD00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,62000 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,04000 €
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BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,09000 €

BFYB3842 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,27000 €

BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,10000 €

BFYB5705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,15000 €

BFYB5805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

0,23000 €

BFYC1320 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de
diàmetre, soldat

0,05000 €

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,06000 €

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,11000 €

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,16000 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,23000 €

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de
diàmetre, soldat

0,29000 €

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de
diàmetre, soldat

0,36000 €

BFYC1A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de
diàmetre, soldat

0,42000 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,05000 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,12000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,15000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,20000 €

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm
de gruix

0,25000 €

BFYR1161 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,70000 €

BFYR1171 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,74000 €

BFYR1181 u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,78000 €

BG11ED60 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , en format modular , de 250 A,
segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

285,58000 €

BG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

2,62000 €

BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

2,90000 €

BG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

8,12000 €
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BG1PÇ093 U Quadre metàl·lic i proteccions de Merlin Gerin o equivalent, segons esquema elèctric de Quadre
General de Distribucions Embolcall prisma G. Inclosa maniobra de contactors, senyalització de
funcionament de cada un dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat
als diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà
perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a
la xarxa de terra.

3.540,98000 €

BG1PÇ094 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric. Embolcall
prisma G. Inclosa maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i
perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en
capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %.
Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra.

1.712,88000 €

BG1PÇ095 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o equivalent, segons esquema elèctric. Embolcall
prisma G. Inclosa maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i
perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en
capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %.
Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra.

485,45000 €

BG1PÇ096 U Quadre metàl·lic i proteccions de Merlin Gerin o equivalent, segons esquema elèctric. Embolcall
prisma G. Inclosa maniobra de contactors, senyalització de funcionament de cada un dels circuits i
perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en
capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en
brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %.
Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra.

629,85000 €

BG1PÇ097 U Quadre amb interruptors per a enceses segons planols i esquemes. 425,16000 €
BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a

15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre
de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial

433,58000 €

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,52000 €

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

5,19000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,67000 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,34000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,09000 €

BG2A3DH5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments
com a màxim, de color blanc

6,77000 €

BG2C10E0 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm 8,96000 €
BG2C30G0 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm 31,38000 €
BG2DF6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm 6,37000 €
BG2Z4800 m Perfil separador per a safata aïllant sense halògens, de 60 mm d'alçària 11,54000 €
BG2ZBAD0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària 8,94000 €
BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),

unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
0,52000 €
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BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,87000 €

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,10000 €

BG3121B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

7,44000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,84000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,16000 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,64000 €

BG312380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

10,29000 €

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,77000 €

BG312640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,58000 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,62000 €

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,40000 €

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,15000 €

BG312680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

12,30000 €

BG312690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

20,26000 €

BG32B120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,21000 €

BG32B130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,33000 €

BG32B140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,50000 €

BG32B150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,71000 €

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,82000 €
BG513160 u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril

DIN
112,57000 €

BG52ÇX01 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR tipo CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2:
Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril
DIN, de muy reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes. Otras características son: Medición
de corriente .../5 ó .../1 A ó .../250 mA ó .../333 mV, formato carril DIN de tan solo 3 módulos,
montaje en panel 72 x 72 mm con frontal adaptador (M5ZZF1), comunicación RS-485
(Modbus/RTU), dispone de dos salidas de transistor (programables), con tecnología ITF:
protección de aislamiento galvánica, según tipo, selección de parámetros a visualizar , selección
de página por defecto, alimentación universal (opcional), precintable.

239,27000 €

BG52ÇX02 Ud Transformadores de corriente eficientes trifásicos trafo CIRCUITOR tipo MC3-63: Compatible con
la gama de productos MC de CIRCUTOR: CVM-MINI, CVM-NET, CVM-NET4, CVM-C, CVM-B,
CDP-0, CDP-G. Coriente máxima 63 A, diámetro interior 7,1 mm. Frecuencia 50/60 Hz, tensión de
aislamiento 3kVc.a., Corriente térmica de cortocircuito 60 In, corriente dinámica 2,5 Inth, tensión
más elevada para el material 0,72 kVc.a., clase 0,5, clase térmica B (130ºC), tipo de encapsulado
Plástico V0 autoextinguible, factor de seguridad Fs 5 , bornes secundarios precintables i terminales
secundarios IP 20. Norma IEC 60044-1.

76,13000 €



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

MATERIALS

BG611220 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rodona, amb capacitat per a 2
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge

8,41000 €

BG61U010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 4,81000 €
BG61CSC6L7IX u Caixa Unex per a 6 mecanismes en U24X,per a la instal·lació de cablejat estructurat i electricitat

en llocs de treball.
Adaptació batega i frontal a canals i motllures Unex.
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica (protecció contra impactes IK07),elèctrica
(material aïllant,IP4X) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC). Llibertat d'elecció:
possibilitat d'adaptar i combinar qualsevol mecanisme modular del mercat.
Color neutre i arestes arrodonides,que les fan adaptables a tots els entorns.
Personalització en funció de les necessitats de cada usuari. Facilitat de muntatge,manipulació i
manteniment:
Tapes superior i inferior encaixades a pressió.
Espai per al pas de cables,sense interferir en els mecanismes ni en les connexions.
Possibilitat de precablejat: fixació de la caixa independent de la col·locació de
mecanismes;perforació de la paret i anivellament de la caixa en situació de muntatge.
Adaptador lateral que proporciona separació de corrents a l'entrada de la caixa i garanteix el grau
de protecció elèctrica IP4X.
Entrades de motllures ja mecanitzades: pestanyes retallables que posicionen la caixa., ref.
85033-2 de la serie Caixa modular 85 d'UNEX

21,45000 €

BG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar 3,38000 €
BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb

tapa, preu mitjà, per a encastar
3,33000 €

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

3,04000 €

BG63915PKHUJ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

13,06000 €

BG63915PKHU u Base Doble Schuko Simon 500 CIMA, amb embornament per tall, sense Led, acabat vermell, ref.
50000432-037 de la serie Bases elèctriques Simon 500 CIMA de SIMON

13,06000 €

BG6P1362 u Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

5,39000 €

BG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar

45,29000 €

BG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de
temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre,
amb tapa i envellidor, preu mitjà

70,99000 €

BGCG1A72 u Estabilitzador de tensió electrònic, trifàsic de 6 kVA de potència, estructura estàtica, tensió nominal
d'entrada 3x400 V (marge de regulació ±15 %), tensió nominal de sortida 3x400 V (precisió de
regulació millor del ±2 %), freqüència de funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment >97%,
sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i del 300% durant 30 segons, bypass estàtic,
format autoportant

2.007,12000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

15,06000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

25,42000 €

BGE1N221 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia mínima del 14.1%

244,55000 €

BGE2ÇX12 u Instal·lació d'inversor híbrid amb sortida trifàssica 6kVA, potència nominal de sortida 6 kVA .
Tensió nominal de sortida 400 V, freqüència nominal 50/60 Hz, 2 MPPT, rang de tensions MPP a
potencia nominal entre 230 y 820 V, tensió máxima d'entrada 1000 V, rendimient euroeficiència
97,0%, grau de protecció IP- 65.

2.483,69000 €

BGES1210 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col·locar en posició
horitzontal o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra i teulada plana

45,76000 €
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BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 11,87000 €
BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,32000 €
BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €
BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics. 34,56000 €
BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €
BGW2108D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm

d'alçària i 100 mm d'amplària
1,13000 €

BGW2308F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense
halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

3,97000 €

BGW2A200 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm 0,38000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €
BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,40000 €
BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 9,00000 €
BGWEÇ010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per components d'instal·lacions d'energia solar

fotovoltaica
6,15000 €

BGY210D1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

2,77000 €

BGY230F1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200
mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

10,37000 €

BGY2ABD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,10000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,07000 €
BH11Ç133 U Subministrament i muntatge de lluminària permanent per a muntatge encastat de la marca TROLL,

model Essence, amb lampada LED 15W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

280,91000 €

BH11Ç193 U Subministrament i muntatge de lluminària per a muntatge encastat de la marca TROLL, model
Essence, amb lampada LED 29W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

298,28000 €

BH11Ç199 U Subministrament i muntatge de tira led de superficie i estanca de la marca TROLL, model LED
PROFILE, amb potència de 13,2W/m, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per
suspendre o per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

291,66000 €

BH11Ç205 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de superficie de la marca LEDS C4 model Curie
LED, de 20W, o similar. Control electrònic, difusor de policarbonat. i accessoris de fixació ràpida.
Inclou llum LED de 20W. Inclou tapes, subjeccions i suports per a col·locació. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

330,39000 €

BH11Ç293 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de superficie de la marca LEDS C4, model
Solid, amb lampada LED 17,5W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

245,20000 €

BH11Ç593 U Subministrament i muntatge de pantalla quadrada encastada de la marca LAMP, model Modular
Slim, amb lampada LED 34W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge
encastat. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

203,05000 €

BH11Ç796 U Subministrament dipus downlight de superficie de la marca LAMP, model Kombic Surface, amb
lampada LED 24W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre. Inclòs mà
d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.

329,35000 €

BH11ÇX01 U Subministramentde perfil d'alumini marca Lluria, model Star 55, amb difusor de policarbonat per a
muntatge encastada. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m.
Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars.

97,12000 €

BH11ÇX02 U Subministramentde perfil d'alumini marca Lluria, model Star 12, amb difusor de policarbonat per a
muntatge superfície. Inclou part proporcional de font d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m.
Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars.

104,80000 €
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BH1LÇX03 u Subministrament de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa,
il·luminació directa, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de policarbonat. Inclou
canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.

392,67000 €

BH1LÇX04 u Subministrament de lluminària Zumtobel, model Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa,
il·luminació directa i indirecta, equip Dali, led 35W, cos alumini, difusor en tira linial de
policarbonat. Inclou canal lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.

441,34000 €

BH61Ç299 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

98,38000 €

BH61Ç300 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
tancament de seient elàstic, muntada superficialment

100,09000 €

BH61ÇC99 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

85,61000 €

BH61RH7A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

81,66000 €

BH6E1110 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

65,48000 €

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,88000 €
BHQ6ÇX02 u Subministrament i muntatge de lluminària led 26W, temperartura de color 4000ºK, per encastar.

Equipada amb font Dali. Marca Modular Ligthing model Flat Moon 470. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars

525,23000 €

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits 0,46000 €
BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €
BJ13ML01 u Lavabo mural de porcellana vitrificada, model architec #076635 de Duravit o qualitat equivalent. 207,64000 €
BJ14BA1P u Inodor The Gap per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb

seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt
250,15000 €

BJ18U100 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat
brillant, per a soldada a taulell d'acer inoxidable

72,79000 €

BJ1AB21NKRQ u Abocador Zinc de GALA de 42,5 x 50 x 45 cm. No inclou reixeta., ref. 10120 de la serie zinc de
GALA

106,90000 €

BJ1ZMAN1 u Peça de suport en forma de L per a Encimera , fixada envà de plaques, col·locada amb fixacions
mecàniques

21,35000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 5,85000 €
BJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell

sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´
43,49000 €

BJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu superior,
amb entrada de 1/2´´

64,91000 €

BJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, amb
broc giratori i airejador, amb dues entrades

91,02000 €

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
per a connectar al ramal

17,82000 €

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

241,77000 €

BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

122,16000 €

BJ681161 u llotrador de microbombolles d'aire i llots, amb carcassa d'acer de designació 1S235JR segons
UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 50 mm de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a
8 m3/h, per a una pressió màxima de 10 bar i una temperatura màxima del fluid de 110°C, amb
cos filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de llots a la part inferior amb vàlvula
d'extracció, vàlvula de purga automàtica en la part superior i vàlvula d'extracció de grans quantitats

468,66000 €



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

MATERIALS

d'aire muntada al cos

BJAAÇ071 u Dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixte de gran qualitat d'acer (S235 JR) marca TISUN de 2000
litres de capacitat per servei de calefacció i producció d'aigua calenta amb combinació amb una
instal·lació solar. Disponibles totes les connexions necessaries, incluides 2 maneguet de 2´´ per a
resistencies elèctriques ensroscables. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de poliester per a
PC2WR2000 i una llança de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport.

5.573,96000 €

BJAAÇ072 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixt de 500 litres de capacitat
de gran qualitat d'acer (S 235 JR) per a servei de calefacció i producció d'aigua calenta en
combinació amb una instal·lació solar marca TISUN o equivalent, model PC500. La càrrega solar
estratificada es realitza mitjançant l'intercanviador tèrmic d'esfera extern. l'acumulador disposa d'un
tub en espiral d'acer inoxidable on es produeix l'aigua calenta segons el principi higiènic
d'escalfament per pas continu. Disponibles totes les connexions necessàries, inclosos 2
maneguets de 2 ´´per resistències elèctriques enroscables. L'acumulador es col·loca sobre un
anell de suport.. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de poliester per a PC500 i una llança de
circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport, materials i medis auxiliars

2.805,52000 €

BJAAU060 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric,
amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb
resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i
termòstats, connexions roscades, per a muntar vertical a terra

1.696,48000 €

BJM1Ç912 U COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA 1/2´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB SORTIDA
PER IMPULSOS.

62,79000 €

BJM1Ç913 U COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA 3/4´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB SORTIDA
PER IMPULSOS.

67,92000 €

BJM1Ç915 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm,
cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical

245,00000 €

BJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

118,85000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,46000 €
BJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant 0,42000 €
BJSA4240 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a

un nombre màxim de 4 estacions
62,18000 €

BJSB2210 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

23,20000 €

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol
per tancar

209,78000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,45000 €
BJZAU010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 16,99000 €
BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una pressió

de 3 kg
10,41000 €

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat 183,09000 €
BK213210 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com

a màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat
354,97000 €

BK236210 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla 124,11000 €
BK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de

polietilè PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub de coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina
de poliuretà

116,33000 €

BKZ31000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids 275,76000 €
BKZ3A000 u Interruptor de nivell per a combustibles líquids 51,70000 €
BM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 242,34000 €
BM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural, per a un sensor remot 180,45000 €
BM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer

pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

220,06000 €
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BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,58000 €
BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 72,00000 €
BM91E23A u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del

temps d'encebament de 15 µs, amb N-I radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV radi=75m
d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa mural

781,12000 €

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent

303,97000 €

BMD1E430 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m,
amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb
sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-2-4

77,58000 €

BMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed
totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a
portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau
de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

21,52000 €

BMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a
32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic
integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-1

378,10000 €

BMD4U510 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat i protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i
de paret, grau de protecció IP 55

61,03000 €

BMD62A00 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm 0,71000 €
BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 0,71000 €
BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 14,59000 €
BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 10,94000 €
BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat

retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de
protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

147,22000 €

BMDWÇ022 U Teclat amb display LCD per central amb menú interactiu. dos línies de 16 caràcters. teclat lluminós
per situacions de mala il·luminació, protecció de tàmper . Instal·lat

103,32000 €

BMSB3150 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

3,76000 €

BMSBCDF0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

14,50000 €

BMY11000 U Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,59000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €
BN111540 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió nominal,

cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer
2,71000 €

BN111550 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

3,29000 €

BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

4,77000 €

BN111570 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

7,16000 €

BN111580 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

10,18000 €

BN111590 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

15,62000 €
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BN314320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt

9,54000 €

BN314720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

2,88000 €

BN315320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt

12,72000 €

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

4,01000 €

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt

7,23000 €

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 10 bar de PN i preu alt

23,89000 €

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

10,26000 €

BN318320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt

37,18000 €

BN319320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
2´´, de 10 bar de PN i preu alt

57,88000 €

BN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la
vàlvula

175,36000 €

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la
vàlvula

387,77000 €

BN713945 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de
PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula

558,30000 €

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

11,94000 €

BN812660 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

3,14000 €

BN812670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

4,58000 €

BN812680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

6,17000 €

BN821690 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
tancament de seient elàstic

66,32000 €

BN8216A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
tancament de seient elàstic

86,27000 €

BN914420 u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt

121,03000 €

BNC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

41,10000 €

BNC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

45,96000 €

BNC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

53,18000 €

BNC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

81,85000 €

BNC11050 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

93,94000 €
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BNC11060 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

124,23000 €

BNE14300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

3,63000 €

BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

4,76000 €

BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

6,93000 €

BNE17300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

12,27000 €

BNE18300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

16,13000 €

BNE19300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre

31,03000 €

BNE28300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

61,05000 €

BNG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 1'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

7,92000 €

BNG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb connexions rosca i junt pla mascle G 2'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

27,94000 €

BNG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2'' i pressió màxima de 350 mbar

163,70000 €

BNL1Ç800 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor
humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de
potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

784,06000 €
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BNL1Ç801 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de
rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de
potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització.
D'sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

826,58000 €

BNL1Ç802 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb regulació electrònica. Bomba circuladora de
rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de
potència integrada per a una regulació contínua de la pressió diferencial. Apta per a totes les
aplicacions de calefacció, ventilació i climatització.
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó
diferencial constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100: brida PN 6 (execució PN 16 segons EN
1092-2) per contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C

1.128,14000 €
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Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

BNL1Ç803 u Bomba d'alta eficiència Wilo-Stratos-Z 30 / 1-12 GG PN 10 amb regulació electrònica. Bomba
circuladora de rotor humit amb costos de funcionament mínims, per al muntatge en canonada.
Apta per a sistemes de recirculació d'ACS (de 0 ° C a +80 ° C) i aplicacions de climatització,
ventilació i calefacció (de -10 ° C a +110 ° C). Amb regulació de la potència electrònica integrada
per pressió diferencial constant / variable. Aïllants termoaislantes de sèrie. Amb nivell de
comandament manual amb un botó de sèrie:
- Bomba ON / OFF
- Selecció de la manera de regulació: - dp-c (pressió diferencial constant)
- dp-v (pressió diferencial variable)
- dp-T (pressió diferencial controlada per la temperatura) mitjançant monitor IR / pendrive IR,
Modbus, BACnet, LON o Can
- Límit Q per la limitació del cabal màxim (ajust només a través d'pendrive IR)
- Mode manual (ajust d'una velocitat constant)
- Funcionament automàtic de reducció nocturna (autoadaptable)
- Ajust del valor de consigna i de la velocitat
La visualització de la pantalla gràfica de la bomba es pot girar per adaptar-se a la disposició
vertical i vertical del mòdul i indica:
- L'estat de funcionament
- Mode de regulació
- El valor de consigna de la pressió diferencial i de la velocitat
- Els missatges d'error i d'advertència
Motor síncron d'acord amb la tecnologia de motor de commutació electrònica amb un alt
rendiment i un parell d'arrencada elevat, funció de desbloqueig automàtic i protecció total del motor
integrada.
Pilot d'indicació d'avaria, indicació general d'avaria lliure de tensió, interfície d'infrarojos per a la
comunicació sense fils amb el dispositiu de comandament i servei del mòdul ANAR / pendrive IR
de Wilo.
Punt de connexió per als mòduls IF Wilo Stratos amb interfícies per a la gestió Tècnica
Centralitzada i la gestió de bombes dobles (accessoris: Mòduls IF Stratos Modbus, BACnet, LON,
CAN, PLR, Ext. Off, Ext.Mín, SBM, Ext. off / SBM o DP).
En el cas de bombes embridades i execucions embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 40 a DN 65: brida combinada PN 6/10 (brida PN 16
segons EN 1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució especial per a bombes DN 40 a DN 65: brida PN 16 (segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 16
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris (EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable (X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS               :
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004 + A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3; 2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)

2.084,24000 €
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alimentació elèctrica               : 1

BNL1Ç804 u Bomba de recirculació d'ACS, bomba de rotor humit amb canvi de velocitats manual de tres
etapes per al muntatge en canonada únicament adequada per a aigua calenta sanitària. Motor
resistent al bloqueig. Carcassa de la bomba de llautó vermell, rodet de plàstic reforçat amb fibra de
vidre, eix de ceràmica amb coixinets de lliscament de carbó impregnats de resina.
materials
Carcassa de la bomba : Bronze (CC 491K) de conformitat amb la norma DIN 50.930-6 i el
Reglament alemany relatiu al tractament de l'aigua potable (TrinkwV)
rodete               : Plàstic (PPO)
Eix de la bomba               : Ceràmica d'òxid, marró (Al2O3)
coixinet               : Carboni, impregnat amb resina sintètica
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 0,30 m³ / h
Alçada d'impulsió               5,50 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : 2 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 65 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Duresa total màx. admissible en sistemes de recirculació d'ACS               : 3.21 mmol / l (18 ° dH)
Motor / components electrònics
Emissió d'interferències               : A 61000-6-3
Resistència a interferències               : A 61000-6-2
alimentació elèctrica               : 1

752,42000 €

BP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer
amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN

80,70000 €

BP22N62A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un
accés, per a muntatge superficial

748,91000 €

BP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

21,14000 €

BP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla
de color , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura,
autoencesa i 2adicionals

284,42000 €

BP27ÇX03 m Cable per a llaç inductoiu de 1'5 mm2 cada un i col·locat en rasa oberta amb disc i segellat amb
massilla. Inclou treballs d'obertura de rasa amb disc de 10mm de profonditat i 5mm d'amplada.

0,47000 €

BP31U935 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de potència RMS, amb sortida per a altaveus
per a línia de 100 V, amb cinc entrades de micròfon, una de línia i una d'avisos directes amb
prioritat normal, amb sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a reproduir MP3 i WMA, 4
ecualitzacions predefinides amb equalitzador gràfic de 7 bandes, tecles de selecció de 5 zones
d'altaveus, entrades MIC 1 i MIC 2 amb alimentació phantom i prioritat

587,11000 €

BP331100 u Pupitre microfònic de sobretaula, connexió per cable, gong de 4 tons seleccionable, amb prioritat
d'avisos, amb alimentació elèctrica local o remota

158,98000 €

BP351AB3 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6.5´´ de diàmetre de
l'altaveu de greus i 1.2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de
100 V, nivell de pressió sonora 102 dB

53,39000 €

BP357110 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so unidireccional, de 20 W RMS de potència, per a
línia de 100 V, nivell de pressió sonora de 104 dB, cos d'ABS i grau de protecció IP66

100,00000 €

BP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266

0,89000 €

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,27000 €
BP4AT220 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode 9/125, amb connector SC simplex a un extrem

i l'altre preparat per a soldar, de 2 m de llargària
11,05000 €

BP7392D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de mòdul ample doble, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà,
per a muntar sobre bastidor o caixa

13,82000 €

BP73A414MALL u Connector HDMI/USB 2M, femella-femella, embornament cargol, Simon 100 + Tapa per connector
HDMI/USB 2M, Simon 100, acabat blanc,ref. 10000563-039 + ref. 10001095-130 de SIMON

45,97000 €
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BP74S810 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau,
amb panells laterals i estructura desmuntable

891,53000 €

BP7Z1A58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre
bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

84,60000 €

BP7Z31B1 u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per a 12 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària,
per a armaris rack 19´´

41,57000 €

BP7Z4421 U Adaptador òptic per a 2 connectors SC duplex monomode, per a muntar sobre suport o sobre
repartidor òptic

10,30000 €

BP7ZE061 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de
sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

161,33000 €

BPD2A2D0 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de alumini perforat, de 440x650x250 mm, per a muntar
superficialment

202,30000 €

BPD3A1C2 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 500x500x150 mm, per a muntar
superficialment o per a encastar

91,79000 €

BQ131113 m Banc de formigó colorejat en massa polit, sense respatller, per a col·locació sobre muret 413,29000 €
BQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de

gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats
78,27000 €

BQ7244SE u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm de llargària, tipus suspès, amb 2 calaixos i
de 40 a 85 cm d'alçària

365,95000 €

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

155,23000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 42,63000 €
BR3P2310 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,

segons NTJ 07A, subministrada a granel
18,88000 €

BR4EE2A1 u Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 9,56000 €
BR4H9D51 u Salvia microphylla en contenidor de 5 l 4,53000 €
BR4U4G10 m2 Rotlle de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa 4,51000 €
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BL31MI12 u Ascensor oleodinàmic panoràmic, adaptat a la
normativa de minusvàlits, de 630 kg de carrega
equivalent a 8 persones. Tres parades i un recorregut
de 7,7 m. amb una velocitat de 1 m./s Portes
automàtiques de vidre tipus Glas Metal, laterals de
vidre i fondo d'acer inoxidable. Maniobra registrable
selectiva en baixada. Botoneres de planta amb
trucada registrada i polsadors amb caràcter en relleu i
Botonera de cabina igual. Sostre de cabina d'acer
inoxidable amb il.luminació amb lets i terra de marbre.
Inclos sistema de sobrecàrrega i mòdul telefònic.
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
1314/1997

Rend.: 1,000 17.151,13000 €

_____________________________________________________________________________________________________________

D060M021 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
165 l

Rend.: 1,000 73,89000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,35000 = 22,38500

Subtotal: 22,38500 22,38500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,70000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,62000 = 0,29160

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 15,70000 = 10,20500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,77000 = 24,44350

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 102,14000 = 15,32100

Subtotal: 50,26110 50,26110

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22385

COST DIRECTE 73,88995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,88995

D06L1AG1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a
1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 137,30000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 20,35000 20,35000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000
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Materials

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,375      x 105,61000 = 39,60375

B0111000 m3 Aigua 0,300      x 1,62000 = 0,48600

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,740      x 15,70000 = 11,61800

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

0,700      x 91,21000 = 63,84700

Subtotal: 115,55475 115,55475

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20350

COST DIRECTE 137,29825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,29825

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 71,80000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 20,35000 20,35000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 16,84000 = 29,30160

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 102,14000 = 20,42800

Subtotal: 50,05360 50,05360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20350

COST DIRECTE 71,79710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,79710

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,18000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 20,35000 20,35000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000
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Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 102,14000 = 25,53500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 17,66000 = 28,78580

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 54,64480 54,64480

COST DIRECTE 76,18480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,18480

D0701731 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 80,41000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 20,35000 20,35000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,300      x 102,14000 = 30,64200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,580      x 17,66000 = 27,90280

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 58,86880 58,86880

COST DIRECTE 80,40880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,40880

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 87,52000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 20,35000 20,35000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400
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B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 17,66000 = 26,84320

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 102,14000 = 38,81320

Subtotal: 65,98040 65,98040

COST DIRECTE 87,52040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,52040

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 92,95000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 20,35000 20,35000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,480      x 16,84000 = 24,92320

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,450      x 102,14000 = 45,96300

Subtotal: 71,21020 71,21020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20350

COST DIRECTE 92,95370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,95370

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 137,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,35000 = 21,36750

Subtotal: 21,36750 21,36750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,70000 = 1,23250

Subtotal: 1,23250 1,23250

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 102,14000 = 20,42800

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 16,84000 = 25,76520
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B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,17000 = 68,00000

Subtotal: 114,51720 114,51720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21368

COST DIRECTE 137,33088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,33088

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 116,43000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,35000 = 21,36750

Subtotal: 21,36750 21,36750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,70000 = 1,23250

Subtotal: 1,23250 1,23250

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 250,000      x 0,17000 = 42,50000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 102,14000 = 25,53500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 16,84000 = 25,26000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 93,61900 93,61900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21368

COST DIRECTE 116,43268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,43268

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 117,49000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,35000 = 21,36750

Subtotal: 21,36750 21,36750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,70000 = 1,23250

Subtotal: 1,23250 1,23250

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 102,14000 = 38,81320

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,17000 = 32,30000
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 16,84000 = 23,23920

Subtotal: 94,67640 94,67640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21368

COST DIRECTE 117,49008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,49008

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 274,12000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,300 /R x 20,35000 = 26,45500

Subtotal: 26,45500 26,45500

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,900 /R x 1,70000 = 1,53000

Subtotal: 1,53000 1,53000

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 158,35000 = 39,58750

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,520      x 107,54000 = 163,46080

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 250,000      x 0,17000 = 42,50000

Subtotal: 245,87230 245,87230

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26455

COST DIRECTE 274,12185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,12185

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 88,73000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,35000 = 20,35000

Subtotal: 20,35000 20,35000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,70000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380      x 105,42000 = 40,05960

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 16,84000 = 25,59680
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B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760      x 1,33000 = 1,01080

Subtotal: 66,99120 66,99120

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20350

COST DIRECTE 88,73470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,73470

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 116,86000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 19,69000 = 19,69000

Subtotal: 19,69000 19,69000

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,62000 = 0,97200

Subtotal: 96,97200 96,97200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19690

COST DIRECTE 116,85890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,85890

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 2,96000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,93000 = 0,10465

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,58000 = 0,11790

Subtotal: 0,22255 0,22255

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,83000 = 0,00847

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

1,050      x 2,60000 = 2,73000

Subtotal: 2,73847 2,73847

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00223

COST DIRECTE 2,96325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96325

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,88000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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ELEMENTS COMPOSTOS

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,93000 = 0,10465

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,58000 = 0,11790

Subtotal: 0,22255 0,22255

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,83000 = 0,00847

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,65947 0,65947

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00223

COST DIRECTE 0,88425

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,88425
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PARTIDES D'OBRA

P-1 14LM116A m2 Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0.80 mm, de
200 - 210 mm de pas de malla, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 7 kN/m2, llum
menor de 2.8 m, amb una quantia de 1.5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura AP500 T en malles electrosoldades de
20x20 cm, 8 i 8 mm de D i una quantia de 0.107
m3/m2 de formigó per a sostres amb elements
resistents industrialitzats, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb mitjans adecuats.

Rend.: 1,000 35,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,500      x 1,34433 = 2,01650

E45917B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

0,107      x 101,16916 = 10,82510

E4LM1A10 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat de 0.75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat
sobre estructura

1,000      x 20,35339 = 20,35339

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000      x 2,67685 = 2,67685

Subtotal: 35,87184 35,87184

COST DIRECTE 35,87184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,87184

P-2 193527BZ m2 Solera de formigó HA-25/B/20/ IIa, de 20cm de gruix,
armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 20x20 cm i 8 mm de
Diametre, capa drenant amb grava de pedrera de 50
a 70 mm de D de 20cm de gruix, capa filtrant amb
geotèxtil de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment del PN. C1+C2+C3+D1 segons
CTE/DB-HS 2006. Inclós part proporcional de talls
amb disc per a retracció segons plànols de projecte.

Rend.: 1,000 49,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E9Z4M618 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 4,15626 = 4,98751

E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

1,300      x 27,43852 = 35,67008

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

1,000      x 1,54091 = 1,54091

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

1,000      x 2,22923 = 2,22923

E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del

0,200      x 17,57582 = 3,51516
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PARTIDES D'OBRA

material al 95% del PM

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,000      x 1,20167 = 1,20167

Subtotal: 49,14456 49,14456

COST DIRECTE 49,14456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,14456

P-3 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una
quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Rend.: 1,000 387,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

80,000      x 1,34018 = 107,21440

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

6,000      x 28,68896 = 172,13376

K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 108,35431 = 108,35431

Subtotal: 387,70247 387,70247

COST DIRECTE 387,70247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,70247

P-4 44M13111 m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix fins una amplada de pas de 160 cm, amb un
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en
calent, replanteig, obertura de forats per als
reolzaments, daus de formigó, estintolament sostres
costat i costat, amb sopandes, regata mur, co.locació
del perfil, rigiditzadors, ataconat amb morter sense
retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils,
arestat i arrebossats de brancals i dintell, tot segons
plànol

Rend.: 1,000 195,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

4,000      x 10,39449 = 41,57796

K4DGC500 m2 montaje y desmontaje de encofrado para dado de
apoyo con tablón de madera

0,180      x 106,25368 = 19,12566

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

0,050      x 495,71309 = 24,78565

K45GD7C5 m3 hormigón para dado de apoyo, ha-25/b/20/iia, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido manualmente

0,018      x 518,07975 = 9,32544

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements

5,300      x 3,64624 = 19,32507
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PARTIDES D'OBRA

d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

60,000      x 1,26092 = 75,65520

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

0,009      x 649,14827 = 5,84233

Subtotal: 195,63731 195,63731

COST DIRECTE 195,63731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,63731

P-5 44M13MAN m Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix fins una amplada de pas de 600 cm, amb un
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en
calent, replanteig, obertura de forats per als
reolzaments, daus de formigó, estintolament sostres
costat i costat, amb sopandes, regata mur, co.locació
del perfil, rigiditzadors, ataconat amb morter sense
retracció amb platines d'acer, engaltat de perfils,
arestat i arrebossats de brancals i dintell, tot segons
plànol

Rend.: 1,000 233,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

4,000      x 10,39449 = 41,57796

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

0,009      x 649,14827 = 5,84233

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

110,000      x 1,26092 = 138,70120

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

5,300      x 3,64624 = 19,32507

K45GD7C5 m3 hormigón para dado de apoyo, ha-25/b/20/iia, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido manualmente

0,018      x 518,07975 = 9,32544

K4DGC500 m2 montaje y desmontaje de encofrado para dado de
apoyo con tablón de madera

0,180      x 106,25368 = 19,12566

Subtotal: 233,89766 233,89766

COST DIRECTE 233,89766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,89766
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PARTIDES D'OBRA

P-6 44M1U001 m Estintolament de paret de pedra, de 45 a 60 cm de
gruix, amb 2 perfils d'acer laminat per a estructures
S275JR, per a pas de fins a 1,8 m d'amplària de llum
de pas, col·locats recolzats sobre els brancals i
connexió entre els mateixos connectors Ø12 mm
cada 25 cm amb bolanderes i famelles, formació de
recolzament a costat i costat , ataconat amb morter
sense retracció rigitzadors als suports amb perfils i
platines d'acer (210 kg/m), engaltat de perfils, arestat
i arrebossats de brancals i dintell, tot segons plànol

Rend.: 1,000 387,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

0,100      x 495,71309 = 49,57131

K45GD7C5 m3 hormigón para dado de apoyo, ha-25/b/20/iia, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido manualmente

0,040      x 518,07975 = 20,72319

K4DGC500 m2 montaje y desmontaje de encofrado para dado de
apoyo con tablón de madera

0,200      x 106,25368 = 21,25074

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

1,000      x 10,39449 = 10,39449

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

120,000      x 1,26092 = 151,31040

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

0,095      x 649,14827 = 61,66909

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

20,000      x 3,64624 = 72,92480

Subtotal: 387,84402 387,84402

COST DIRECTE 387,84402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,84402

P-7 44M1UMAN m Muntatge i desmuntatge estintolament de forjat amb
una alçada fins a 3,5 m, amb puntals metal.lics
telescòpics amortizables amb 150 usos, i taulons de
fusta amortizable en 10 usos.

Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

Subtotal: 9,04300 9,04300

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,200      x 0,35000 = 0,07000

B0D62B60 cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de
<= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb

0,010      x 11,63000 = 0,11630
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PARTIDES D'OBRA

elements de recolzament roscats i 25 usos

Subtotal: 0,18630 0,18630

COST DIRECTE 9,22930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22930

P-8 493513B4 m2 Solera de formigó HAF30/B/20/ IIa/Hidrofug , de 15
cm de gruix, acabat fratasat, capa drenant amb grava
de pedrera de 50 a 70 mm de D de 15 cm, capa
filtrant amb geotèxtil de polipropilè. C2+D1 segons
CTE/DB-HS, Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, planxa Poliestire Extruit de 30
mm

Rend.: 1,000 35,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000      x 1,71000 = 1,71000

B7C29360 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
30 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235
m2.K/W, amb la superfície acanalada i amb cantell
encadellat

1,000      x 4,91000 = 4,91000

Subtotal: 6,62000 6,62000

Partides d'obra

K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

1,000      x 7,72620 = 7,72620

K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,000      x 1,20167 = 1,20167

K93618B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

1,000      x 17,24362 = 17,24362

K7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

1,000      x 2,22923 = 2,22923

Subtotal: 28,40072 28,40072

COST DIRECTE 35,02072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,02072

P-9 E12EÇ404 Ut Lluminària tipus downlight per a encastar i orientable
de la marca TROLL i model Angle, o similar.
Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una
potència de lluminària de 27,5W. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

Rend.: 1,000 325,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

Subtotal: 13,47390 13,47390
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Materials

B12EÇ404 Ut Lluminària tipus downlight per a encastar i orientable
de la marca TROLL i model Angle, o similar.
Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una
potència de lluminària de 27,5W. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

1,000      x 311,74000 = 311,74000

Subtotal: 311,74000 311,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 325,41601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,41601

P-10 E12EÇ908 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar
de la marca LAMP, model Mini Kombic, o similar.
Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una
potència de lluminària de 25W. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

Rend.: 1,000 255,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

B12EÇ908 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar
de la marca LAMP, model Mini Kombic, o similar.
Encastada. LLuminària amb tecnologia LED i una
potència de lluminària de 25W. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

1,000      x 241,93000 = 241,93000

Subtotal: 241,93000 241,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 255,60601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,60601

P-11 E12EÇP08 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar
en paret exterior (IP-65) marca LAMP, model Mini
Urba, o similar. Encastada en paret. LLuminària amb
tecnologia LED i una potència de lluminària de 4,8W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 265,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

B12EÇP08 Ut Subministre i col·locació de Lluminària per a encastar
en paret exterior (IP-65) marca LAMP, model Mini
Urba, o similar. Encastada en paret. LLuminària amb

1,000      x 251,97000 = 251,97000
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tecnologia LED i una potència de lluminària de 4,8W.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

Subtotal: 251,97000 251,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 265,64601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,64601

P-12 E2112695 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres/adosada, o
diposit soterrat, de 4 m d'alçària, amb estructura
d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i mecànics,
tot inclòs, coberta, fonaments, etc i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor, Inclou neteja i
estabilització del diposit i posetrior reblert

Rend.: 1,000 11,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 23,58000 = 0,94320

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,35000 = 3,25600

Subtotal: 4,19920 4,19920

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,045 /R x 72,95000 = 3,28275

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,040 /R x 6,53000 = 0,26120

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,040 /R x 15,48000 = 0,61920

C13124A0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,040 /R x 84,62000 = 3,38480

Subtotal: 7,54795 7,54795

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06299

COST DIRECTE 11,81014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,81014

P-13 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 50,33000 = 1,96287

Subtotal: 1,96287 1,96287

COST DIRECTE 1,96287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96287

P-14 E2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT
>50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,043 /R x 84,62000 = 3,63866



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,018 /R x 88,49000 = 1,59282

Subtotal: 5,23148 5,23148

COST DIRECTE 5,23148
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23148

P-15 E2216452 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins
a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 /R x 49,51000 = 1,73285

C1312110 h Pala excavadora gran sobre pneumàtics de 515 kW 0,039 /R x 48,54000 = 1,89306

Subtotal: 3,62591 3,62591

COST DIRECTE 3,62591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62591

P-16 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 50,33000 = 7,19719

Subtotal: 7,19719 7,19719

COST DIRECTE 7,19719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19719

P-17 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 2,5 m de fondària

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

Subtotal: 2,95350 2,95350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04430

COST DIRECTE 2,99780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99780

P-18 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
selecionades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 14,16 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,69000 = 0,39380

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,35000 = 10,17500

Subtotal: 10,56880 10,56880

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,500 /R x 5,59000 = 2,79500

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics 0,016 /R x 39,90000 = 0,63840

Subtotal: 3,43340 3,43340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15853

COST DIRECTE 14,16073
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,16073

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,69000 = 0,39380

Subtotal: 0,39380 0,39380

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 57,06000 = 1,14120

Subtotal: 1,14120 1,14120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 1,54091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54091

P-19 E2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 9,22000 = 9,22000

Subtotal: 9,22000 9,22000

COST DIRECTE 9,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22000

P-20 E2R2MI12 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,5139 /R x 19,69000 = 10,11869

Subtotal: 10,11869 10,11869
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15178

COST DIRECTE 10,27047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27047

P-21 E2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 72,95000 = 0,72950

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,240 /R x 32,16000 = 7,71840

Subtotal: 8,44790 8,44790

COST DIRECTE 8,44790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44790

P-22 E2R5MI40 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,2005 /R x 32,16000 = 6,44808

Subtotal: 6,44808 6,44808

COST DIRECTE 6,44808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,44808

P-23 E2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 88,49000 = 0,61943

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,238 /R x 38,33000 = 9,12254

Subtotal: 9,74197 9,74197

COST DIRECTE 9,74197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,74197

P-24 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,58 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,800      x 5,73000 = 4,58400

Subtotal: 4,58400 4,58400

COST DIRECTE 4,58400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58400

P-25 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 17,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 17,80000 = 17,80000

Subtotal: 17,80000 17,80000

COST DIRECTE 17,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,80000

P-26 E2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 44,82000 = 7,61940

Subtotal: 7,61940 7,61940

COST DIRECTE 7,61940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61940

P-27 E2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -29,79 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no especials amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200      x -148,95000 = -29,79000

Subtotal: -29,79000 -29,79000

COST DIRECTE -29,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -29,79000

P-28 E2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no especials amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,98000 = 3,98000

Subtotal: 3,98000 3,98000

COST DIRECTE 3,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98000

P-29 E2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,190      x 19,12000 = 3,63280

Subtotal: 3,63280 3,63280

COST DIRECTE 3,63280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,63280

P-30 E2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 2,32 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 2,32000 = 2,32000

Subtotal: 2,32000 2,32000

COST DIRECTE 2,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32000

P-31 E2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 3,60000 = 5,22000

Subtotal: 5,22000 5,22000

COST DIRECTE 5,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22000

P-32 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 3,69000 = 3,69000

Subtotal: 3,69000 3,69000

COST DIRECTE 3,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69000

P-33 E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 92,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700
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Subtotal: 5,90700 5,90700

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 153,43000 = 15,34300

Subtotal: 15,34300 15,34300

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

1,100      x 65,06000 = 71,56600

Subtotal: 71,56600 71,56600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08861

COST DIRECTE 92,90461
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,90461

P-34 E31B300Z kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclos retalls, mermes, cavalcaments, lligams,
armadures auxiliars, separadors i tots els elements
necessaris per a la correcte execució.

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,93000 = 0,16744

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,58000 = 0,14148

Subtotal: 0,30892 0,30892

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 0,83000 = 0,00423

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,88425 = 0,88425

Subtotal: 0,88848 0,88848

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00463

COST DIRECTE 1,20203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20203

P-35 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,93000 = 8,37200

Subtotal: 15,44600 15,44600

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,35000 = 0,69993

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,17000 = 1,28700
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 239,80000 = 0,26378

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,72000 = 0,13600

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,39000 = 0,39000

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,35000 = 0,13595

Subtotal: 2,95866 2,95866

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23169

COST DIRECTE 18,63635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,63635

P-36 E32515H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 89,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,69000 = 4,72560

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,58000 = 1,41480

Subtotal: 6,14040 6,14040

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 153,43000 = 15,34300

Subtotal: 15,34300 15,34300

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

1,050      x 65,06000 = 68,31300

Subtotal: 68,31300 68,31300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15351

COST DIRECTE 89,94991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,94991

P-37 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,58000 = 0,18864

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,93000 = 0,20930

Subtotal: 0,39794 0,39794

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 0,83000 = 0,00506

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,88425 = 0,88425

Subtotal: 0,88931 0,88931
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00597

COST DIRECTE 1,29322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29322

P-38 E32D3A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 17,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,346 /R x 20,93000 = 7,24178

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,308 /R x 23,58000 = 7,26264

Subtotal: 14,50442 14,50442

Materials

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,071      x 1,17000 = 1,25307

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,35000 = 0,13595

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 9,26000 = 0,09353

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,35000 = 0,52476

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,72000 = 0,21760

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 2,61491 2,61491

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36261

COST DIRECTE 17,48194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,48194

P-39 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,075 /R x 19,69000 = 1,47675

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 23,58000 = 1,76850

Subtotal: 3,24525 3,24525

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 56,75000 = 5,95875

Subtotal: 5,95875 5,95875
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04868

COST DIRECTE 9,25268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,25268

P-40 E433F142 m3 Biga de fusta de pi flandes GL24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de
fusta o acer.

Rend.: 1,000 745,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 24,00000 = 144,00000

A013A000 h Ajudant fuster 3,000 /R x 21,09000 = 63,27000

Subtotal: 207,27000 207,27000

Materials

B433F140 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de
10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1)

1,000      x 535,08000 = 535,08000

Subtotal: 535,08000 535,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,10905

COST DIRECTE 745,45905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 745,45905

P-41 E443511Z kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
i elements d'ancoratge i unions, en perfils laminats de
qualsevol serie, pletines i xapa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura. Les unions de projecte es plantegen
soldades, qualsevol proposta de canvi a unions
cargolades per part de l'industrial no suposarà un
augment de preu ni d'amidament. Inclós part
proporcional de mitjans elevadors adequars
necessaris per a l'execució dels treballs.

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 23,97000 = 0,47940

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 21,01000 = 0,21010

Subtotal: 0,68950 0,68950

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,07000 = 0,06140

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

0,002 /R x 34,49000 = 0,06898
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PARTIDES D'OBRA

C1502221 H CAMIÓ GRUA PER A TREBALLS GENERALS,
NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 5 T DE
CÀRREGA, 12 M D'ABAST VERTICAL, 9 D'ABAST
HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT D'ELEVACIÓ

0,002 /R x 35,50000 = 0,07100

Subtotal: 0,20138 0,20138

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 0,95000 0,95000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01724

COST DIRECTE 1,85812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85812

E448P165 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a traves
formades per peça simple, en perfils foradats
conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,015 /R x 21,01000 = 0,31515

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,025 /R x 23,97000 = 0,59925

Subtotal: 0,91440 0,91440

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,025 /R x 3,07000 = 0,07675

Subtotal: 0,07675 0,07675

Materials

B44ZP03A kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, format per
peça simple, en perfils foradats conformats en fred
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,18000 = 1,18000

Subtotal: 1,18000 1,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02286

COST DIRECTE 2,19401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,19401

E45917B3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 101,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 19,69000 = 23,15544
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 23,58000 = 6,93252

Subtotal: 30,08796 30,08796

Materials

B065710C m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 66,98000 = 70,32900

Subtotal: 70,32900 70,32900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75220

COST DIRECTE 101,16916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,16916

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,93000 = 0,20930

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,58000 = 0,23580

Subtotal: 0,44510 0,44510

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,83000 = 0,00830

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,88425 = 0,88425

Subtotal: 0,89255 0,89255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00668

COST DIRECTE 1,34433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34433

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 23,58000 = 0,51876

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 20,93000 = 0,46046

Subtotal: 0,97922 0,97922

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 0,83000 = 0,01494

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,39000 = 1,66800

Subtotal: 1,68294 1,68294
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01469

COST DIRECTE 2,67685
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67685

P-42 E4BP111W u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10mm
de diàmetre de fins a 100cm de longitud i fins a 30cm
de longitud taladre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, tipus HY-200 de hilti o equivalent.

Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,35000 = 4,47700

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

Subtotal: 6,83500 6,83500

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,200 /R x 3,31000 = 0,66200

C200V000 h Equipo de inyección manual de resinas 0,125 /R x 1,34000 = 0,16750

Subtotal: 0,82950 0,82950

Materials

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 12,37000 = 2,47400

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,620      x 0,62000 = 0,38440

Subtotal: 2,85840 2,85840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10253

COST DIRECTE 10,62543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62543

P-43 E4BP111Z u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre de fins a 150cm de longitud i fins a 40cm
de longitud taladre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, tipus HY-200 de hilti o equivalent.

Rend.: 1,000 12,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,220 /R x 20,35000 = 4,47700

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,58000 = 2,94750

Subtotal: 7,42450 7,42450

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,220 /R x 3,31000 = 0,72820

C200V000 h Equipo de inyección manual de resinas 0,125 /R x 1,34000 = 0,16750

Subtotal: 0,89570 0,89570

Materials
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B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,200      x 12,37000 = 2,47400

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

3,240      x 0,62000 = 2,00880

Subtotal: 4,48280 4,48280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11137

COST DIRECTE 12,91437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91437

P-44 E4BP11WW u Ancoratge amb tac d'acer de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, tipus HY-200 amb tac
HIT de hilti o equivalent.

Rend.: 1,000 11,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 20,35000 = 3,25600

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,58000 = 2,94750

Subtotal: 6,20350 6,20350

Maquinària

C200V000 h Equipo de inyección manual de resinas 0,080 /R x 1,34000 = 0,10720

C200F000 h Màquina taladradora 0,100 /R x 3,31000 = 0,33100

Subtotal: 0,43820 0,43820

Materials

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,080      x 12,37000 = 0,98960

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000      x 3,87000 = 3,87000

Subtotal: 4,85960 4,85960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09305

COST DIRECTE 11,59435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,59435

P-45 E4BP1110KA14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat. Article: ref. P01ME510 de la serie
Masterflow 922 de BASF-CC

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,140 /R x 20,35000 = 2,84900

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,58000 = 2,94750

Subtotal: 5,79650 5,79650

Maquinària
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C200F000 h Màquina taladradora 0,140 /R x 3,31000 = 0,46340

C200V000 h Equipo de inyección manual de resinas 0,125 /R x 1,34000 = 0,16750

Subtotal: 0,63090 0,63090

Materials

B0907200K kg Morter fluid a base de ciment, additius especials i
àrids seleccionats sense retracció per a reblerts i
ancoratges de precisió, per a gruixos de 5 a 22 mm,
MASTERFLOW 922, de BASF-CC, ref. P01ME510 de
la serie Masterflow 922 de BASF-CC

0,085      x 0,62000 = 0,05270

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,4928      x 0,62000 = 0,30554

Subtotal: 0,35824 0,35824

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08695

COST DIRECTE 6,87259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87259

P-46 E4F7NK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1.05 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 14,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,69000 = 4,33180

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 23,58000 = 5,18760

Subtotal: 9,51940 9,51940

Materials

B4F7NK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1.05 m de llargària, per a revestir

1,000      x 4,75000 = 4,75000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 9,26000 = 0,09353

Subtotal: 4,84353 4,84353

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23799

COST DIRECTE 14,60092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,60092

E4LM1A10 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat de 0.75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat
sobre estructura

Rend.: 1,000 20,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 20,93000 = 5,02320

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 23,58000 = 2,82960

Subtotal: 7,85280 7,85280

Materials

B4LM1A10 m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0.75
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60
mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un

1,020      x 12,14000 = 12,38280



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4

Subtotal: 12,38280 12,38280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11779

COST DIRECTE 20,35339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,35339

P-47 E4ZW1150 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

Subtotal: 4,32700 4,32700

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06491

COST DIRECTE 5,37191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37191

P-48 E4ZW1350 u Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 23,58000 = 2,94750

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,69000 = 2,46125

Subtotal: 5,40875 5,40875

Materials

B0A62H90 u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000      x 1,41000 = 1,41000

Subtotal: 1,41000 1,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08113

COST DIRECTE 6,89988
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89988

P-49 E4ZW1MA2 u Cargol passant Ø12 30 a 40 cm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics/jassera de fusta

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012A000 h Oficial 1a fuster 0,020 /R x 24,00000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,030 /R x 3,31000 = 0,09930

BOA62MA2 u Cargol passant Ø12 30 a 40 cm, amb cargol,
volandera i femella.

1,000      x 1,78000 = 1,78000

Subtotal: 1,78000 1,78000

COST DIRECTE 2,35930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35930

P-50 E4ZW1MAN u Cargol passant Ø12 per corretga 10x20, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó

Rend.: 1,000 1,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,020 /R x 24,00000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,020 /R x 3,31000 = 0,06620

B0A62MAN u Cargol passant Ø12 per corretga 10x20, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a
estructura de formigó

1,000      x 1,19000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

COST DIRECTE 1,73620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,73620

P-51 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra, inclo p/p encofrat

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,58000 = 1,17900

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,69000 = 0,09845

Subtotal: 1,27745 1,27745

Materials

B0716000 kg Morter expansiu 2,020      x 0,63000 = 1,27260

Subtotal: 1,27260 1,27260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01916

COST DIRECTE 2,56921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56921
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P-52 E5414826 m2 Coberta de planxa de zinc prepatinat pigmentat de
0.82 mm de gruix, tipus Wmzinc, junt longitudinal
sobre llistó amb tapajunts, cada 50 cm i junt
transversal amb unió plegada simple, col·locada amb
fixacions mecàniques sobre làmina sintètica de 3 mm
de gruix, formada per una pel·lícula de polietilè
alveolar e impermeable, recoberta en el seu part
inferior per una làmina tèxtil i en el part superior per
una malla que millora l'adhesió, per a la
impermeabilització i desolidarització de paviments, en
rotlle de 30 metres, ref. B84901003 de la sèrie
Impermeabilitzants de BUTECH, inclo p/p
aiguafons,careners, remats, superiors, inferiors,
laterals, transicionsentre paraments horitzontals i
verticals, tot segons plànols de detall

Rend.: 1,000 115,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,400 /R x 23,58000 = 33,01200

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,69000 = 13,78300

Subtotal: 46,79500 46,79500

Materials

B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 0,003      x 347,71000 = 1,04313

B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
cobertes de planxa de zinc

1,000      x 1,91000 = 1,91000

B5ZZT494 m Tapajunts de planxa de zinc prepatinat i 0.82 mm de
gruix

2,100      x 1,84000 = 3,86400

B0CK4800 m2 Planxa de zinc prepatinat de 0.82 mm de gruix 1,200      x 39,73000 = 47,67600

B84901003 m2 Làmina sintètica de 3 mm de gruix, formada per una
pel·lícula de polietilè alveolar e impermeable,
recoberta en el seu part inferior per una làmina tèxtil i
en el part superior per una malla que millora
l'adhesió, per a la impermeabilització i
desolidarització de paviments, en rotlle de 30 metres,
ref. B84901003 de la sèrie Impermeabilitzants de
BUTECH

1,000      x 12,56000 = 12,56000

Subtotal: 67,05313 67,05313

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,16988

COST DIRECTE 115,01801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,01801

P-53 E5Z15A20 m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà

Rend.: 1,000 11,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

Subtotal: 4,32700 4,32700

Materials

D060M021 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

0,101      x 73,88995 = 7,46288
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màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Subtotal: 7,46288 7,46288

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06491

COST DIRECTE 11,85479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,85479

P-54 E5Z2F484 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de
panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara
interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat
de junts

Rend.: 1,000 58,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

Subtotal: 8,90200 8,90200

Materials

B0CU4800 m2 Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de
gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara
interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de
gruix

1,050      x 43,28000 = 45,44400

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx
de fusta i poliestirè extruït

1,000      x 3,03000 = 3,03000

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,005      x 23,64000 = 0,11820

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 14,35000 = 0,71750

Subtotal: 49,30970 49,30970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13353

COST DIRECTE 58,34523
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,34523

P-55 E5ZJ25DP m Canal exterior de secció rectangular de planxa de
zinc de 0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

Rend.: 1,000 43,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

Subtotal: 14,74350 14,74350

Materials

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,26000 = 1,43000
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B5ZH25D0 m Canal exterior de secció rectangular de planxa de
zinc de gruix 0.82 mm, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 12,72000 = 16,52964

B5ZHA5D0 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,000      x 3,47000 = 10,41000

Subtotal: 28,36964 28,36964

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,44231

COST DIRECTE 43,55545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,55545

P-56 E612AR6L m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x75 mm, de dues cares vistes,
junta repassada col·locat amb morter de calç

Rend.: 1,000 46,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,69000 = 9,45120

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,959 /R x 23,58000 = 22,61322

Subtotal: 32,06442 32,06442

Materials

B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

41,340      x 0,26000 = 10,74840

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0265      x 117,49008 = 3,11349

Subtotal: 13,86189 13,86189

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80161

COST DIRECTE 46,72792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,72792

P-57 E612MI1N m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:4, amb ciment CEM I i additiu inclusor
aire/plastificant

Rend.: 1,000 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,520 /R x 23,58000 = 12,26160

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 19,69000 = 5,11940

Subtotal: 17,38100 17,38100

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,18000 = 5,61600

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0216      x 88,73470 = 1,91667
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Subtotal: 7,53267 7,53267

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43453

COST DIRECTE 25,34820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,34820

P-58 E614ATAX m2 Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana
de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2.5 N/mm2)
de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 29,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,086 /R x 20,35000 = 1,75010

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 19,69000 = 6,69460

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,680 /R x 23,58000 = 16,03440

Subtotal: 24,47910 24,47910

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,086 /R x 1,69000 = 0,14534

Subtotal: 0,14534 0,14534

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0029      x 1,62000 = 0,00470

B0FA1H90 u Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

29,9982      x 0,11000 = 3,29980

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2.5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0192      x 29,97000 = 0,57542

Subtotal: 3,87992 3,87992

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61198

COST DIRECTE 29,11634
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,11634

P-59 E61802JK m2 Paredó de tancament d'una cara vista de 10 cm de
gruix de bloc foradat de morter de ciment gris, de
400x200x100 mm, llis, amb una cara esmaltada
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari

Rend.: 1,000 42,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

Subtotal: 10,02750 10,02750

Materials

B0E2J4AJ u Bloc foradat de morter de ciment gris, llis, de
400x200x100 mm de cares vistes amb una cara
esmaltada, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

12,6863      x 2,26000 = 28,67104
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,027      x 137,33088 = 3,70793

Subtotal: 32,37897 32,37897

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25069

COST DIRECTE 42,65716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,65716

P-60 E61Z14T1 u Travada de parets amb connector de rodó d'acer
AEH de diàmetre 12 mm en forma de Z, de
50x220x50 mm, col·locat amb el mateix morter de la
paret

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

Subtotal: 2,35800 2,35800

Materials

B61Z14TA u Connector rodó d'acer galvanitzat de diàmetre 6 mm,
en forma de Z, de 50x220x50 mm, per a traves de
parets

1,000      x 1,09000 = 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03537

COST DIRECTE 3,48337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,48337

P-61 E61Z1MAN u Travada de parets/paviments/etc amb connector Ø12
mm de rodó d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locat amb resines de
dos components

Rend.: 1,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,58000 = 1,17900

Subtotal: 1,17900 1,17900

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,050 /R x 3,31000 = 0,16550

Subtotal: 0,16550 0,16550

Materials

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,050      x 3,95000 = 0,19750

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,600      x 0,62000 = 0,37200

Subtotal: 0,56950 0,56950
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01769

COST DIRECTE 1,93169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93169

P-62 E652234R m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12.5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W

Rend.: 1,000 40,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 23,58000 = 9,19620

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 20,93000 = 2,93020

Subtotal: 12,12640 12,12640

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,19000 = 6,61680

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,06000 = 0,84800

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 3,04000 = 12,52480

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 0,90000 = 3,30750

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,40000 = 0,28800

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,51000 = 0,23970

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030      x 2,54000 = 2,61620

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 0,88000 = 0,87780

Subtotal: 28,49880 28,49880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18190

COST DIRECTE 40,80710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,80710

P-63 E652237R m2 Envà de plaques de guix laminat format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12.5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W

Rend.: 1,000 49,27 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,58000 = 9,43200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,93000 = 3,13950

Subtotal: 12,57150 12,57150

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,15000 = 1,80000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,06000 = 0,84800

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 3,04000 = 12,52480

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,150      x 2,40000 = 0,36000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,350      x 0,90000 = 6,61500

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,995      x 0,88000 = 1,75560

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940      x 0,51000 = 0,47940

B7C9R5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,060      x 2,54000 = 5,23240

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,19000 = 6,61680

Subtotal: 36,51200 36,51200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18857

COST DIRECTE 49,27207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,27207

P-64 E6522MAN m2 Suplement cost placa hidrofuga guix laminat 12,5
mm vora afinada

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Altres

BOCCMAN1 m2 Suplement cost Placa Hidrofuga 12,5 mm 1,000      x 2,96000 = 2,96000

Subtotal: 2,96000 2,96000

COST DIRECTE 2,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96000

P-65 E66AU005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus
Trespa Athlon o equivalent, de 14 mm de gruix, color
a definir per la DF,inclòs portes i elements fixes,
barres de remat superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat,
tot d'acer inoxidable ASI 316 mat tipus Ocariz o
equivalents.

Rend.: 1,000 170,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 23,58000 = 23,58000
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A0137000 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 20,93000 = 20,93000

Subtotal: 44,51000 44,51000

Materials

B0CVZP89 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus
Trespa Athlon o equivalent, de 14 mm de gruix, color
a definir per la DF,inclòs portes i elements fixes,
barres de remat superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat,
tot d'acer inoxidable ASI 316 mat

1,050      x 119,71000 = 125,69550

Subtotal: 125,69550 125,69550

COST DIRECTE 170,20550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,20550

P-66 E7613A06LBLP m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix
1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat
(butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris
d'ASFALTEX

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 20,93000 = 2,09300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

Subtotal: 6,80900 6,80900

Materials

B0911000LB kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics,
Carflex Pegamento, a base de cautxú poli cloroprè,
resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8
g/cm3, pot de 4 kg, ref. 6711-11 de la serie
Accessoris d'ASFALTEX

0,825      x 5,53000 = 4,56225

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1.2 kg/m2

1,100      x 8,93000 = 9,82300

Subtotal: 14,38525 14,38525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10214

COST DIRECTE 21,29639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,29639

P-67 E762MI0A m2 Feltre de polipropilè, Tyvek Pro, de Maydilt
impermeable i transpirable, col·locada semiadherida
amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 23,58000 = 1,17900

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,93000 = 0,41860

Subtotal: 1,59760 1,59760

Materials

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,200      x 3,42000 = 0,68400

B7B111B0L m2 Feltre de polipropilè, Asfaltex HPV 120, de 3 capes,
impermeable i transpirable, protecció sota teula, ref.

1,000      x 0,99000 = 0,99000
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1551-61 de la serie Feltres sota coberta d'ASFALTEX

Subtotal: 1,67400 1,67400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02396

COST DIRECTE 3,29556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29556

P-68 E7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 9,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,58000 = 3,53700

Subtotal: 6,49050 6,49050

Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200      x 1,18000 = 2,59600

Subtotal: 2,59600 2,59600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09736

COST DIRECTE 9,18386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18386

P-69 E7883202LBIP m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED ref.
2121-20 de la serie Emprimació, preparació de suport
i sistemes líquids d'ASFALTEX amb una dotació de
<= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 8,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,58000 = 3,53700

Subtotal: 6,49050 6,49050

Materials

B7Z24000LB kg Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per
preparació de suport, consistència líquida, Primer
d'impermeabilització, bidó de 20 kg, ref. 2121-20 de
la serie Emprimació, preparació de suport i sistemes
líquids d'ASFALTEX

2,200      x 0,71000 = 1,56200

Subtotal: 1,56200 1,56200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09736

COST DIRECTE 8,14986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,14986
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P-70 E7A138730003 m2 Barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina
bituminosa amb làmina bituminosa d'oxiasfalt
LO-25-PE amb armadura de film de polietilè de 65
g/m2 adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació.
Articles: ref. 2192-10 de la serie Emprimació,
preparació de suport i sistemes líquids, ref. 2121-15
de la serie Emprimació i preparació de suport i
sistemes líquids d'ASFALTEX

Rend.: 1,000 17,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,93000 = 3,13950

Subtotal: 10,21350 10,21350

Materials

B7Z24000LB kg Emulsió asfàltica, Primaseal, en base aigua per
preparació de suport, consistència líquida, Primer
d'impermeabilització, bidó de 5 kg, ref. 2121-15 de la
serie Emprimació, preparació de suport i sistemes
líquids d'ASFALTEX

0,300      x 0,93000 = 0,27900

B7A1B0C0 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-25-PE amb
armadura de film de material polietilè de 65 g/m2

1,100      x 3,99000 = 4,38900

B09412C0B kg Asfalt especial, Coumpound Z-2, per a la
impermeabilització amb sistema multicapa d'asfalt fos
en calent, tipus AO 90/20 -sac de 20 kg, ref. 2192-10
de la serie Emprimació, preparació de suport i
sistemes líquids d'ASFALTEX

1,500      x 1,50000 = 2,25000

Subtotal: 6,91800 6,91800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15320

COST DIRECTE 17,28470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,28470

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,58000 = 0,94320

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,93000 = 0,41860

Subtotal: 1,36180 1,36180

Materials

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100      x 0,77000 = 0,84700

Subtotal: 0,84700 0,84700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02043

COST DIRECTE 2,22923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22923



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 20,93000 = 0,31395

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 23,58000 = 0,70740

Subtotal: 1,02135 1,02135

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,15000 = 0,16500

Subtotal: 0,16500 0,16500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01532

COST DIRECTE 1,20167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20167

P-71 E7C9R5C1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W, amb
revestiment de vel negre, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 8,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,69000 = 0,59070

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,58000 = 1,41480

Subtotal: 2,00550 2,00550

Materials

B7C9R5C0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,143 m2.K/W, amb revestiment de vel
negre

1,050      x 5,76000 = 6,04800

Subtotal: 6,04800 6,04800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03008

COST DIRECTE 8,08358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,08358

P-72 E7C9RBC1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i
resistència tèrmica >= 2,286 m2.K/W, amb
revestiment de vel negre, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 14,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 23,58000 = 1,88640

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,69000 = 0,78760

Subtotal: 2,67400 2,67400

Materials
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B7C9RBC0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK i resistència
tèrmica >= 2,286 m2.K/W, amb revestiment de vel
negre

1,050      x 11,00000 = 11,55000

Subtotal: 11,55000 11,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04011

COST DIRECTE 14,26411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,26411

P-73 E7D69MAN m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i quatre capes
de pintura intumescent i capa final de segellat i
acabat a escollir per la Direcció de l'Obra, amb gruix
necessari per garantir R90 en funció de la massivitat
dels perfils, inclós mitjans elevadors i auxiliars
necessaris per deixar la unitat totalment acabada i
amb certificat de material i execució.

Rend.: 1,000 56,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 1,000 /R x 23,58000 = 23,58000

A013D000 h Ajudant pintor 0,120 /R x 20,93000 = 2,51160

Subtotal: 26,09160 26,09160

Maquinària

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

0,010 /R x 34,49000 = 0,34490

Subtotal: 0,34490 0,34490

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 10,79000 = 1,83538

B89ZT000 kg Pintura intumescent 3,150      x 8,70000 = 27,40500

Subtotal: 29,24038 29,24038

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39137

COST DIRECTE 56,06825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,06825

P-74 E7D69TKZ m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de
imprimació per a pintura intumescent i dues capes de
pintura intumescent i capa final de segellat i acabat a
escollir per la Direcció de l'Obra, amb gruix necessari
per garantir R30 en funció de la massivitat dels
perfils, inclós mitjans elevadors i auxiliars necessaris
per deixar la unitat totalment acabada i amb certificat
de material i execució.

Rend.: 1,000 30,87 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,500 /R x 23,58000 = 11,79000

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 20,93000 = 1,04650

Subtotal: 12,83650 12,83650

Maquinària

CL40AAAA H PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA
ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR
DE GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE
TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245
CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM

0,010 /R x 34,49000 = 0,34490

Subtotal: 0,34490 0,34490

Materials

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 0,1701      x 10,79000 = 1,83538

B89ZT000 kg Pintura intumescent 1,800      x 8,70000 = 15,66000

Subtotal: 17,49538 17,49538

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19255

COST DIRECTE 30,86933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,86933

P-75 E811A5N2 m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament
vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter ús corrent (GP), de designació CSIII W0,
segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 16,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,390 /R x 23,58000 = 9,19620

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,69000 = 4,72560

Subtotal: 13,92180 13,92180

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,390 /R x 4,14000 = 1,61460

Subtotal: 1,61460 1,61460

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,62000 = 0,01150

B8111170 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII
W0, segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria
<= 1 mm, en sacs

0,0221      x 29,21000 = 0,64554

Subtotal: 0,65704 0,65704

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34805

COST DIRECTE 16,54149
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,54149
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P-76 E8121412 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1, gruix mínim 15 mm

Rend.: 1,000 9,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,220 /R x 23,58000 = 5,18760

A0149000 h Manobre guixaire 0,110 /R x 19,69000 = 2,16590

Subtotal: 7,35350 7,35350

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,015      x 116,85890 = 1,75288

Subtotal: 1,84864 1,84864

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18384

COST DIRECTE 9,38598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38598

P-77 E83B514E m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=
3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu superior, de 20 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i
de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter
de ciment 1:6, tot seguint la continuitat de les juntes
del paviment

Rend.: 1,000 125,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,69000 = 11,81400

Subtotal: 40,11000 40,11000

Materials

B0G1720D m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu superior, de 20 mm de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les quatre vores

1,010      x 79,37000 = 80,16370

B9CZ1000 kg Beurada blanca 0,405      x 0,85000 = 0,34425

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 10,000      x 0,23000 = 2,30000

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 92,95370 = 0,10225

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 76,18480 = 1,59988

Subtotal: 84,51008 84,51008
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,20330

COST DIRECTE 125,82338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,82338

P-78 E83E146B m2 Extradossat parament inclinat de plaques de guix
laminat Cleaneo Akustic rectilinea rodona perforació
en block 8/18R Model Be de Knauf format per
estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana
mineral de roca 40kg/m3 amb paper kraft , inclou p/p
peça remat perimetral amb Z lacada blanca

Rend.: 1,000 41,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,130 /R x 20,93000 = 2,72090

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 23,58000 = 8,96040

Subtotal: 11,68130 11,68130

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,420      x 9,19000 = 3,85980

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,51000 = 0,23970

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,06000 = 0,84800

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,950      x 0,88000 = 0,83600

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,40000 = 0,28800

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca, segons
UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037
W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030      x 1,70000 = 1,75100

B0CCML01 m2 Placa de guix laminat de 13mm de gruix i
perforacions regulars de D12mm separades a eixos
de 25mm, amb un percentatge de perforació superior
al 18%. Tipus PladurFon R12/25 o qualitat equivalent.

1,000      x 17,43000 = 17,43000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,500      x 0,90000 = 3,15000

Subtotal: 29,58250 29,58250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17522

COST DIRECTE 41,43902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,43902

P-79 E83EZMAN m2 Tabica penjant plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total del trasdossat de 63 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15

Rend.: 1,000 43,13 €
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mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana de roca de 50 mm y 0,31,i sub
estructura de ferro galvanitzat de 40x40x2mm cada 1
en horitzontal i en vertical, inclou p/p brancals
obertures, i cortineros

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 20,93000 = 8,37200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 23,58000 = 16,50600

Subtotal: 24,87800 24,87800

Materials

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 3,60000 = 3,70800

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,40000 = 0,28800

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,330      x 0,90000 = 2,09700

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,950      x 0,88000 = 0,83600

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,370      x 0,51000 = 0,18870

B7C4MI00 m2 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments
(MW) llana de vidre, de gruix 50 mm amb una
conductivitat tèrmica <= 0,031 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,610 m2.K/W, col·locat sense adherir

1,000      x 2,49000 = 2,49000

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

5,000      x 1,20000 = 6,00000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,06000 = 0,84800

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,100      x 9,19000 = 0,91900

Subtotal: 18,25470 18,25470

COST DIRECTE 43,13270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,13270

P-80 E83EZZGB m2 Trasdossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total del trasdossat de 63 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana de roca de 50 mm y 0,31, inclou p/p
brancals obertures, i cortiners

Rend.: 1,000 27,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,58000 = 10,61100
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Subtotal: 14,79700 14,79700

Materials

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,950      x 0,88000 = 0,83600

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,100      x 9,19000 = 0,91900

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,40000 = 0,28800

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,330      x 0,90000 = 2,09700

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,06000 = 0,84800

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,370      x 0,51000 = 0,18870

B7C4MI00 m2 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments
(MW) llana de vidre, de gruix 50 mm amb una
conductivitat tèrmica <= 0,031 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,610 m2.K/W, col·locat sense adherir

1,000      x 2,49000 = 2,49000

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,210      x 1,20000 = 0,25200

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 3,60000 = 3,70800

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,15000 = 0,60000

Subtotal: 12,50670 12,50670

COST DIRECTE 27,30370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,30370

P-81 E8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim, inclou enmarcats de trams
perforats.

Rend.: 1,000 27,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 20,93000 = 8,37200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 23,58000 = 9,43200

Subtotal: 17,80400 17,80400

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,19000 = 1,65420

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000      x 3,95000 = 3,95000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,06000 = 0,50085

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 3,04000 = 3,13120
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Subtotal: 9,36855 9,36855

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26706

COST DIRECTE 27,43961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,43961

P-82 E844ML01 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de 13mm de
gruix, Cleaneo Akustik perforacions en block 8/18R
de Knauf , amb un percentatge de perforació superior
al 18%. o qualitat equivalent. Sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, amb 20 mm de lla de roca Densitat
40kg/m3, amb paper kraft

Rend.: 1,000 35,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,080 /R x 20,93000 = 1,67440

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 23,58000 = 8,25300

Subtotal: 9,92740 9,92740

Materials

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,06000 = 0,50085

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,19000 = 1,65420

B7C4H200 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 20 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,57143 m2.K/W

1,000      x 1,96000 = 1,96000

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,525      x 0,38000 = 0,19950

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000      x 2,15000 = 2,15000

B0CCML01 m2 Placa de guix laminat de 13mm de gruix i
perforacions regulars de D12mm separades a eixos
de 25mm, amb un percentatge de perforació superior
al 18%. Tipus PladurFon R12/25 o qualitat equivalent.

1,060      x 17,43000 = 18,47580

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

Subtotal: 25,07265 25,07265

COST DIRECTE 35,00005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,00005

P-83 E84ZG1A0 u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini
i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un
gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat

Rend.: 1,000 70,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350
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Subtotal: 10,26450 10,26450

Materials

B84ZG1A0 u Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i
fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000      x 59,98000 = 59,98000

Subtotal: 59,98000 59,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15397

COST DIRECTE 70,39847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,39847

P-84 E8653BK5 m2 Revestiment vertical/horitzontal a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de
gruix, per a ambient humit tipus P3 segons UNE-EN
309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a
mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
enllatat de fusta

Rend.: 1,000 25,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,450 /R x 21,09000 = 9,49050

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,450 /R x 24,00000 = 10,80000

Subtotal: 20,29050 20,29050

Materials

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,67000 = 0,25050

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,09000 = 0,56250

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,26000 = 0,19560

B0CU1BB5 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient humit
tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0,
acabat no revestit, tallat a mida

1,000      x 3,28000 = 3,28000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 239,80000 = 1,05512

Subtotal: 5,34372 5,34372

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30436

COST DIRECTE 25,93858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,93858

P-85 E865U115 m2 Revestiment de parament vertical amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat
mitjana, DM, hidròfugclassificació al foc Bs2d0, de 16
mm de gruix, col·locat adherit sobre enllatat de fusta.
Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris
d'ASFALTEX

Rend.: 1,000 20,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

Subtotal: 8,90200 8,90200

Materials

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 1,67000 = 0,25050

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0042      x 239,80000 = 1,00716

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,26000 = 0,19560

B0911000LB kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics,
Carflex Pegamento, a base de cautxú poli cloroprè,
resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8
g/cm3, pot de 4 kg, ref. 6711-11 de la serie
Accessoris d'ASFALTEX

0,0083      x 5,53000 = 0,04590

B0CUU115 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de
densitat mitjana, hidròfug, de 16 mm de gruix, amb
perforacions de 10 mm de diàmetre, formant retícula
de 80x80 mm

1,350      x 6,61000 = 8,92350

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,09000 = 0,56250

Subtotal: 10,98516 10,98516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13353

COST DIRECTE 20,02069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,02069

P-86 E865G4A5LBL m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce per a
ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc
B-s2, d0, acabat amb planxa de fusta de Abet, tallat a
mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta. Article:
ref. 6711-11 de la serie Accessoris d'ASFALTEX

Rend.: 1,000 38,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 24,00000 = 13,20000

A013A000 h Ajudant fuster 0,550 /R x 21,09000 = 11,59950

Subtotal: 24,79950 24,79950

Materials

B0CU44AA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida

1,000      x 11,30000 = 11,30000

B0911000LB kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics,
Carflex Pegamento, a base de cautxú poli cloroprè,
resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8
g/cm3, pot de 4 kg, ref. 6711-11 de la serie
Accessoris d'ASFALTEX

0,0083      x 5,53000 = 0,04590

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,26000 = 0,19560

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,09000 = 0,56250

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0042      x 239,80000 = 1,00716

Subtotal: 13,11116 13,11116
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37199

COST DIRECTE 38,28265
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,28265

P-87 E865G4A5LMA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce amb
perforacions ortogonals Ø 8mm separades cada
24mm, per a ambient sec segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, acabat amb planxa de fusta
de Abet, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat
de fusta. Article: ref. 6711-11 de la serie Accessoris
d'ASFALTEX

Rend.: 1,000 42,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,550 /R x 21,09000 = 11,59950

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 24,00000 = 13,20000

Subtotal: 24,79950 24,79950

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,09000 = 0,56250

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0042      x 239,80000 = 1,00716

B0911000LB kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics,
Carflex Pegamento, a base de cautxú poli cloroprè,
resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8
g/cm3, pot de 4 kg, ref. 6711-11 de la serie
Accessoris d'ASFALTEX

0,0083      x 5,53000 = 0,04590

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,26000 = 0,19560

BOCU44MA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce amb
perforacions ortogonals Ø 8mm separades cada
24mm, per a ambient sec segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de Abet

1,010      x 15,33000 = 15,48330

Subtotal: 15,48330 15,48330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37199

COST DIRECTE 42,46595
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,46595

P-88 E86LMI21 m2 Revestiment de parament vertical amb safates de
planxa d'acer de 2 mm. Microperforada 60% de
Ø2mm , de gruix de resistència millorada a la
corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat)
S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, de
40+40+240+40+40 mm., fixades amb fixacions
mecàniques sobre estructura de perfils d'acer
galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm. fixats
mecànicament aun perfil L55.55.5 mm.) Tot segons
detall planols

Rend.: 1,000 79,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 23,95000 = 7,18500

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 21,01000 = 6,30300

Subtotal: 13,48800 13,48800

Materials

B0CHMI21 m2 Revestiment de parament vertical amb safates de
planxa d'acer de 2 mm. Microperforada 60%  de
Ø2mm, de resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP
segons PNE-EN 10025-5, amb dos plecs a cada
costat de 40 mm.

1,000      x 51,04000 = 51,04000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

6,000      x 0,98000 = 5,88000

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

5,000      x 1,83000 = 9,15000

Subtotal: 66,07000 66,07000

COST DIRECTE 79,55800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,55800

P-89 E86LMI41 m2 Revestiment de parament vertical amb xapa d'acer de
2 mm., de gruix de resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat) S355J0WP
segons PNE-EN 10025-5, segons despesejament de
projecte fixades cargolada inclos p/p sobre estructura
de perfils d'acer galvanitzat (Tubs de 40.40.2 mm.
fixats mecànicament a estructura portant) Tot segons
detall planols

Rend.: 1,000 62,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 23,95000 = 7,18500

A013F000 h Ajudant manyà 0,150 /R x 21,01000 = 3,15150

Subtotal: 10,33650 10,33650

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

6,000      x 0,98000 = 5,88000

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

7,500      x 1,83000 = 13,72500

B0CHMI41 m2 Xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5,
tallada a mida segons despesejament de projecte

1,000      x 32,92000 = 32,92000

Subtotal: 32,92000 32,92000

COST DIRECTE 62,86150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,86150
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P-90 E86LMI42 m2 Revestiment de parament horitzontal amb xapa
d'acer de 2 mm., de gruix de resistència millorada a la
corrossió atmosfèrica (corten oxidat i passivitzat)
S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, segons
despesejament de projecte fixades cargolada inclos
p/p sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat,
incloent parts registrables cargolades (Tubs de
40.40.2 mm. fixats mecànicament a estructura
portant) Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 67,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,95000 = 9,58000

A013F000 h Ajudant manyà 0,250 /R x 21,01000 = 5,25250

Subtotal: 14,83250 14,83250

Materials

B44Z5026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

7,500      x 1,83000 = 13,72500

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

6,000      x 0,98000 = 5,88000

B0CHMI41 m2 Xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5,
tallada a mida segons despesejament de projecte

1,000      x 32,92000 = 32,92000

Subtotal: 32,92000 32,92000

COST DIRECTE 67,35750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,35750

P-91 E894BBS0 m2 Pintat element metal.lic d'acer qualsevol perfil a
l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat

Rend.: 1,000 23,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 23,58000 = 16,50600

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 20,93000 = 1,46510

Subtotal: 17,97110 17,97110

Materials

B8ZA9000 kg Imprimació anticorrosiva 0,204      x 12,02000 = 2,45208

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,82000 = 3,26910

Subtotal: 5,72118 5,72118

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26957

COST DIRECTE 23,96185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96185
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P-92 E894FBF0 m2 Pintat element metal.lic, biga, pilar, element compost
de perfils d'acer a amb pintura acrilica, amb dues
capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat efecte
corten texturitzat

Rend.: 1,000 25,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 23,58000 = 16,50600

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 20,93000 = 1,46510

Subtotal: 17,97110 17,97110

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 12,82000 = 3,26910

B89ZMAN kg Pintura acrilica efecte corten texturitzat 0,204      x 21,75000 = 4,43700

Subtotal: 4,43700 4,43700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26957

COST DIRECTE 25,94677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,94677

P-93 E8981BB0 m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 20,93000 = 0,41860

Subtotal: 5,13460 5,13460

Materials

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,82000 = 1,02300

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,20000 = 0,64260

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 12,82000 = 4,44598

Subtotal: 6,11158 6,11158

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07702

COST DIRECTE 11,32320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,32320

P-94 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,93000 = 0,31395

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 23,58000 = 2,94750

Subtotal: 3,26145 3,26145

Materials
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B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,20000 = 0,64260

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,04000 = 1,20931

Subtotal: 1,85191 1,85191

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04892

COST DIRECTE 5,16228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16228

P-95 E89AACJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt de
poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 19,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 20,93000 = 1,25580

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,600 /R x 23,58000 = 14,14800

Subtotal: 15,40380 15,40380

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 11,28000 = 2,30112

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,255      x 7,87000 = 2,00685

Subtotal: 4,30797 4,30797

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23106

COST DIRECTE 19,94283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,94283

P-96 E89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 20,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 23,58000 = 13,44060

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 20,93000 = 1,15115

Subtotal: 14,59175 14,59175

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,2754      x 12,82000 = 3,53063

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 11,28000 = 2,53123

Subtotal: 6,06186 6,06186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21888

COST DIRECTE 20,87249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,87249

P-97 E89FÇBJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 5,41 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 23,58000 = 4,12650

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 20,93000 = 0,41860

Subtotal: 4,54510 4,54510

Materials

B8ZAÇ000 kg Imprimació antioxidant 0,050      x 9,93000 = 0,49650

B89ZÇ000 kg Esmalt sintètic 0,040      x 9,13000 = 0,36520

Subtotal: 0,86170 0,86170

COST DIRECTE 5,40680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40680

P-98 E8A8AA30 m2 Tractament de protecció superficial de element de
fusta biga, pilar, cabiró, etc amb lasur a l'aigua a base
de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat
mat blanquinos, aplicat en tres capes

Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 20,93000 = 0,41860

Subtotal: 5,13460 5,13460

Materials

B8ASAA00 l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

0,280      x 13,87000 = 3,88360

Subtotal: 3,88360 3,88360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07702

COST DIRECTE 9,09522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09522

P-99 E8A8AA50 m2 Tractament de protecció superficial de parament
horitzontal de fusta amb lasur a l'aigua a base de
resines amb protector insecticida-fungicida, acabat
mat, aplicat en dues capes

Rend.: 1,000 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 23,58000 = 2,94750

A013D000 h Ajudant pintor 0,0125 /R x 20,93000 = 0,26163

Subtotal: 3,20913 3,20913

Materials

B8ASAA00 l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

0,1428      x 13,87000 = 1,98064

Subtotal: 1,98064 1,98064
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04814

COST DIRECTE 5,23791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23791

P-100 E8J4U040 m Aplacat de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb marbre
pais color blanc polit, amb dos cantells en escaire,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 53,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

Subtotal: 10,02750 10,02750

Materials

B0G1U040 m Peça per a coronament de paret de 28 a 32 cm de
gruix, amb pedra calcària natural, buixardada, amb
dos cantells en escaire

1,020      x 42,42000 = 43,26840

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 137,33088 = 0,41199

Subtotal: 43,68039 43,68039

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15041

COST DIRECTE 53,85830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,85830

P-101 E8L128H8 m Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 27
cm, llargària 170 cm, col·locada amb morter ciment
1:8 armadura d'acer corrugat B500S i formigó
HA-25/F/10/IIa

Rend.: 1,000 32,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,69000 = 0,98450

Subtotal: 3,34250 3,34250

Materials

B065770A m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,027      x 71,68000 = 1,93536

B8L128H1 u Llinda de peça ceràmica d'amplària 20 cm, alçària 27
cm, llargària 170 cm

1,000      x 24,06000 = 24,06000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0008      x 71,79710 = 0,05744

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

3,400      x 0,88425 = 3,00645

Subtotal: 29,05925 29,05925
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,08356

COST DIRECTE 32,48531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,48531

P-102 E8MAU050 m Barana formada per 2 planxes d'acer de 3 mm sobre
subestructura de xapa d'acer pintat amb planxa
d'acer h/135 cm de 3 mm de gruix, col.locada
soldada, inclo p/p subestructura de suport.

Rend.: 1,000 211,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,58000 = 14,14800

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,69000 = 11,81400

Subtotal: 25,96200 25,96200

Materials

B44Z50B6 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

94,000      x 1,97000 = 185,18000

Subtotal: 185,18000 185,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38943

COST DIRECTE 211,53143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,53143

P-103 E8MAUMAN m2 Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda)
amb planxa Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), de 2 mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a
mida, col.locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 83,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,69000 = 23,62800

Subtotal: 51,92400 51,92400

Materials

B8635MB5 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm
de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida

1,000      x 30,46000 = 30,46000

Subtotal: 30,46000 30,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77886

COST DIRECTE 83,16286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,16286

P-104 E8N9TD18 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 2mm 15 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 1 plec, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 22,31 €

Unitats Preu Parcial Import



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 20,93000 = 2,61625

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,58000 = 5,89500

Subtotal: 8,51125 8,51125

Materials

B0CHTD18 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 2mm 15 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 1 plec, col·locat amb fixacions
mecàniques

1,071      x 11,87000 = 12,71277

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 13,67277 13,67277

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12767

COST DIRECTE 22,31169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,31169

E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 17,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,69000 = 1,18140

Subtotal: 1,18140 1,18140

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,42000 = 1,06050

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,63000 = 1,99890

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,48000 = 2,04680

Subtotal: 5,10620 5,10620

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 9,73000 = 11,18950

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 11,27050 11,27050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01772

COST DIRECTE 17,57582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,57582

P-105 E93617C1 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat des de camió, en plans
horitzontals i inclinats

Rend.: 1,000 21,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 23,58000 = 2,82960

A0140000 h Manobre 0,260 /R x 19,69000 = 5,11940
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Subtotal: 7,94900 7,94900

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,206      x 65,06000 = 13,40236

Subtotal: 13,40236 13,40236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11924

COST DIRECTE 21,47060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,47060

E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 27,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 23,58000 = 1,88640

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,69000 = 3,15040

Subtotal: 5,03680 5,03680

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 153,43000 = 12,27440

Subtotal: 12,27440 12,27440

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

0,1545      x 65,06000 = 10,05177

Subtotal: 10,05177 10,05177

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07555

COST DIRECTE 27,43852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,43852

P-106 E9371AG6 m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila
expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 10
cm de gruix

Rend.: 1,000 18,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,064 /R x 23,58000 = 1,50912

A0140000 h Manobre 0,128 /R x 19,69000 = 2,52032

Subtotal: 4,02944 4,02944

Materials

D06L1AG1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a
1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,103      x 137,29825 = 14,14172

Subtotal: 14,14172 14,14172
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06044

COST DIRECTE 18,23160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,23160

P-107 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 9,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,69000 = 2,36280

Subtotal: 4,72080 4,72080

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,0105      x 0,76000 = 0,00798

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,052      x 87,52040 = 4,55106

Subtotal: 4,55904 4,55904

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07081

COST DIRECTE 9,35065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,35065

P-108 E93A3120 m2 Capa de millora del suport anivellat de paviments
laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,012 /R x 23,58000 = 0,28296

Subtotal: 0,28296 0,28296

Materials

B93A0020 kg Pasta anivelladora 1,000      x 0,51000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

COST DIRECTE 0,79296
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79296

P-109 E93AH2B6HVL m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus
CA-C20-F4 ref. Suelo-A de la serie Agilia de
LAFARGE segons UNE-EN 13813, aplicada
mitjançant bombeig

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 19,69000 = 0,05907
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,026 /R x 23,58000 = 0,61308

Subtotal: 0,67215 0,67215

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,003 /R x 153,43000 = 0,46029

Subtotal: 0,46029 0,46029

Materials

B0732540H kg Morter autonivellant en base anhidrita CA-C20-F4 per
a capes base de paviments en recrescuda i
anivellament de sols  a partir de 2.5 cm de gruix (3
cm per damunt de tubs en calefacció de canonada
d'aigua), de conductivitat tèrmica 2.5 W/mK, ideal
com a morter per a calefacció per canonada de terra
radiant, 20 MPa de resistència a compressió a 28
dies, de fins 1000 m2 sense junts (300 m2 en terres
radiants), fluïdesa 27±2cm (mesurat amb etalòmetre
Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 i
aplicat mitjançant bombeig per Aplicadors Certificats
de Lafarge amb preparació d'obra per a Agilia Suelo
A, ref. Suelo-A de la serie Agilia de LAFARGE

66,000      x 0,09000 = 5,94000

Subtotal: 5,94000 5,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01008

COST DIRECTE 7,08252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08252

P-110 E9B392CN m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària
LOCAL abuixardada , preu alt, de 30 mm de gruix i
de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta
amb morter ciment 1:8

Rend.: 1,000 107,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 23,58000 = 14,14800

Subtotal: 20,05500 20,05500

Materials

B0G19B04 m2 Pedra calcària local amb una cara abuixarda  preu alt,
de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores

1,010      x 83,51000 = 84,34510

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,91000 = 0,54600

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 71,79710 = 1,80929

Subtotal: 86,70039 86,70039

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30083

COST DIRECTE 107,05622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,05622
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P-111 E9B3ZPF1 m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària Local
acabat tall de serra, preu alt, de 20 mm de gruix i de
30x60 cm, col·locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 65,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 23,58000 = 11,79000

Subtotal: 16,71250 16,71250

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,91000 = 0,54600

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 137,33088 = 3,46074

BOG1MAN m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària Local
acabat tall de serra, preu alt, de 20 mm de gruix i de
30x60 cm

1,010      x 44,50000 = 44,94500

Subtotal: 44,94500 44,94500

COST DIRECTE 65,66424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,66424

P-112 E9B3ZPF4 m2 Marxapeus de marbre blanc pais polida, preu alt, de
30 mm de gruix i en una sola peça, col·locada a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 116,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,69000 = 7,87600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,800 /R x 23,58000 = 18,86400

Subtotal: 26,74000 26,74000

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,600      x 0,91000 = 0,54600

B0G1ZP04 m2 Marxapeus de pedra natural calcària nacional tipus
Sènia amb una cara abuixardada, preu alt, de 30 mm
de gruix i en una sola peça.

1,020      x 84,04000 = 85,72080

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 137,33088 = 3,46074

Subtotal: 89,72754 89,72754

COST DIRECTE 116,46754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,46754

P-113 E9C14611 m2 Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x60
cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de
gruix, per a ús interior normal

Rend.: 1,000 27,79 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,69000 = 0,98450

A0137000 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 20,93000 = 1,98835

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,190 /R x 23,58000 = 4,48020

Subtotal: 7,45305 7,45305

Materials

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,0347      x 16,40000 = 0,56908

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,91000 = 1,46055

B9C14611 m2 Terratzo llis de microgra, de 40x60 cm, preu superior,
per a ús interior normal

1,040      x 15,96000 = 16,59840

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021      x 76,18480 = 1,59988

Subtotal: 20,22791 20,22791

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11180

COST DIRECTE 27,79276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,79276

P-114 E9DCU270 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt,
de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l´estesa amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 36,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,69000 = 0,59070

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,580 /R x 23,58000 = 13,67640

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

Subtotal: 18,45310 18,45310

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,000      x 0,31000 = 0,31000

B0FHU270 m2 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense
esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115
peces/m2, preu alt

1,020      x 15,45000 = 15,75900

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,000      x 0,28000 = 1,96000

Subtotal: 18,02900 18,02900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27680

COST DIRECTE 36,75890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,75890
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P-115 E9M11028 m2 Paviment continu de 2 capes de vernís poliuretà
antilliscant, amb dotació d'1,6 kg/m2 aplicat a rodet
segons especificacións
- Eliminació la lechada de ciment superficial amb
mitjans mecánics
- Neteja de la pols per aspiració
- Impregnar la superficie amb HEMPADUR SEALER
PS 05970 aplicat amb rodet i dues capes de
HEMPATHANE SATIN FC 551E0

Rend.: 1,000 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,58000 = 5,89500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

Subtotal: 10,81750 10,81750

Materials

B9M1RMAN kg HEMPADUR SEALER PS 05970 1 capa i dues capes
de HEMPATHANE SATIN FC 551E0

1,680      x 5,07000 = 8,51760

Subtotal: 8,51760 8,51760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16226

COST DIRECTE 19,49736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,49736

P-116 E9P7129F m2 Paviment de cautxu classe 32-34 segons la norma
UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, amb superfície llisa,
tipus Kayar d'Artigo o equivalent en rotlle, col·locat
amb adhesiu resines epoxi

Rend.: 1,000 37,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,060 /R x 20,93000 = 1,25580

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 23,58000 = 2,82960

Subtotal: 4,08540 4,08540

Materials

B9P77A00 m2 Lloseta de goma bicapa de 600x600 mm, classe
32-34 segons UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, amb
superfície llisa

1,100      x 25,75000 = 28,32500

B9PZ9000 l Segellant líquid de PVC pur 0,040      x 10,01000 = 0,40040

B0122110 kg Detergente especial para limpieza de paramentos
con pH neutra

0,400      x 3,64000 = 1,45600

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,840      x 3,95000 = 3,31800

Subtotal: 33,49940 33,49940

COST DIRECTE 37,58480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,58480

P-117 E9S2LN3B m2 Marxapeus de planxa d'acer inoxidable austenític
amb molibdè de designació AISI 316, acabat mat, de
xapa de 3 mm de gruix col·locat amb resines epoxi,
Previ arestat final de placa amb peça de remat pròpia
del sistema. Junta oberta entre sòcol i final de placa

Rend.: 1,000 107,03 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,200 /R x 23,95000 = 4,79000

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 21,01000 = 2,10100

Subtotal: 6,89100 6,89100

Materials

B090U010 kg Resina per a fixar sobre paviment 0,300      x 13,32000 = 3,99600

B4R12061 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació
AISI 316, en perfils conformats tipus rodó, quadrat,
rectangular, treballat a taller

28,000      x 3,43000 = 96,04000

Subtotal: 100,03600 100,03600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10337

COST DIRECTE 107,03037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,03037

P-118 E9S2MAN m Esgraonat de planxa plana galvanitzada 4 mm de
textura amb relleu tipus diamant , 4 plecs i
desenvolupament màxmm 600 d'acer galvanitzat de 4
mm de gruix, col·locat soldat, inclos passamas per
formació esgraonat, i reforços cantoneres, col·locat a
l'obra amb soldadura, inlclou p/p angular fixació a biga

Rend.: 1,000 76,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,900 /R x 23,95000 = 21,55500

A013F000 h Ajudant manyà 0,450 /R x 21,01000 = 9,45450

Subtotal: 31,00950 31,00950

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,600 /R x 3,07000 = 1,84200

Subtotal: 1,84200 1,84200

Materials

B0CHLQ0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 4 mm de gruix

1,030      x 41,69000 = 42,94070

Subtotal: 42,94070 42,94070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46514

COST DIRECTE 76,25734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,25734

P-119 E9S2MQ3B m2 Paviment de planxa plana de textura amb relleu tipus
diamant, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix,
col·locat soldat

Rend.: 1,000 65,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 23,95000 = 14,37000

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 21,01000 = 6,30300
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Subtotal: 20,67300 20,67300

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,600 /R x 3,07000 = 1,84200

Subtotal: 1,84200 1,84200

Materials

B0CHLQ0B m2 Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 4 mm de gruix

1,030      x 41,69000 = 42,94070

Subtotal: 42,94070 42,94070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31010

COST DIRECTE 65,76580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,76580

P-120 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, igual a l'existent

Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 20,93000 = 1,04650

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,58000 = 3,53700

Subtotal: 4,58350 4,58350

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,1005      x 0,91000 = 0,09146

B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària

1,020      x 3,33000 = 3,39660

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0011      x 76,18480 = 0,08380

Subtotal: 3,57186 3,57186

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06875

COST DIRECTE 8,22411
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,22411

P-121 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM lacat de 15 mm de
gruix, lacat, de 10 cm d´alçària, col·locat amb adherit
amb silicona-ciment especifica.

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,69000 = 0,19690

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 23,58000 = 2,82960

Subtotal: 3,02650 3,02650

Materials

B9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix,
per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

1,020      x 2,58000 = 2,63160
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B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,09000 = 0,36000

Subtotal: 2,99160 2,99160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04540

COST DIRECTE 6,06350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06350

P-122 E9UAZP12 m Sòcol d'alumini lacat de 75x15 mm d'alçària, col·locat
amb adhesiu

Rend.: 1,000 15,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,69000 = 0,19690

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 23,58000 = 2,82960

Subtotal: 3,02650 3,02650

Materials

B9UAZP01 m Sòcol d'alumini lacat de 75x15 mm d'alçària 1,020      x 11,47000 = 11,69940

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,063      x 5,05000 = 0,31815

Subtotal: 12,01755 12,01755

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04540

COST DIRECTE 15,08945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,08945

P-123 E9V7U001 m Esglaó de fusta de tauler Contraxapat Wisa Trans 25
mm encolat, amb film protector, i 30 cm d'estesa,
d'una peça, col·locat , tallat a mida, col·locat adherit
sobre enllatat de fusta. Article: ref. 6711-11 de la
serie Accessoris d'ASFALTEX

Rend.: 1,000 33,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 21,09000 = 5,27250

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000

Subtotal: 11,27250 11,27250

Materials

B0911000LB kg Adhesiu de contacte per adherir aïllaments acústics,
Carflex Pegamento, a base de cautxú poli cloroprè,
resines sintètiques i dissolvents orgànics, densitat 0,8
g/cm3, pot de 4 kg, ref. 6711-11 de la serie
Accessoris d'ASFALTEX

0,0083      x 5,53000 = 0,04590

B0CUU230 m2 Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines
sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les
2 cares, de 19 mm de gruix, amb film protector

0,350      x 6,45000 = 2,25750

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 8,000      x 0,80000 = 6,40000

BOCUMAN m2 Tauler Contraxapat Wisa Trans 25 mm amb film
protector

0,300      x 44,50000 = 13,35000

Subtotal: 13,35000 13,35000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16909

COST DIRECTE 33,49499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,49499

P-124 E9VZ19AK m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col.locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 21,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 23,58000 = 12,96900

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 19,69000 = 5,41475

Subtotal: 18,38375 18,38375

Materials

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

10,0002      x 0,16000 = 1,60003

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0126      x 137,33088 = 1,73037

Subtotal: 3,33040 3,33040

COST DIRECTE 21,71415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,71415

P-125 E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo, formigó o pedra Rend.: 1,000 3,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,120 /R x 23,58000 = 2,82960

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,69000 = 0,59070

Subtotal: 3,42030 3,42030

Maquinària

C2007000 h Polidora 0,120 /R x 2,27000 = 0,27240

Subtotal: 0,27240 0,27240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05130

COST DIRECTE 3,74400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74400

P-126 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 9,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 23,58000 = 7,54560

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,69000 = 0,98450

Subtotal: 8,53010 8,53010
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Maquinària

C2007000 h Polidora 0,200 /R x 2,27000 = 0,45400

C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 1,89000 = 0,22680

Subtotal: 0,68080 0,68080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12795

COST DIRECTE 9,33885
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33885

E9Z4M618 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 20,93000 = 0,62790

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 23,58000 = 0,70740

Subtotal: 1,33530 1,33530

Materials

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,32000 = 2,78400

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 0,83000 = 0,01693

Subtotal: 2,80093 2,80093

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02003

COST DIRECTE 4,15626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15626

P-127 E9Z5U010 m Tapajunts de paviment, junta vertical ancorada en
solera amb L o rodó, d'acer inoxidable 6x70 mm AISI
316 encastat a paviment

Rend.: 1,000 32,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

Subtotal: 6,68500 6,68500

Materials

B071P000 kg Morter d'anivellament 0,002      x 0,90000 = 0,00180

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 0,98000 = 3,92000

B9ZMAN m Tapajunts de paviment, d'acer inoxidable 6x70 mm
encastat a paviment

1,050      x 20,76000 = 21,79800

Subtotal: 21,79800 21,79800



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10028

COST DIRECTE 32,50508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,50508

P-128 EA11D3E5 u Balconera Fu10 de fusta de Pi Melis per a
envernissar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x215 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

Rend.: 1,000 385,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 24,00000 = 12,00000

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,09000 = 2,10900

Subtotal: 14,10900 14,10900

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,48000 = 4,24760

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 14,35000 = 1,86550

BA11D3E5 m2 Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1,980      x 184,36000 = 365,03280

Subtotal: 371,14590 371,14590

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35273

COST DIRECTE 385,60763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,60763

P-129 EA11D3MA u Balconera de fusta Fu14 de Pi Melis per a
envernissar, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 108x215 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana

Rend.: 1,000 417,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 24,00000 = 24,00000

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 21,09000 = 21,09000

Subtotal: 45,09000 45,09000

Materials
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,48000 = 4,24760

BA11D3E5 m2 Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1,980      x 184,36000 = 365,03280

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 14,35000 = 1,86550

Subtotal: 371,14590 371,14590

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,12725

COST DIRECTE 417,36315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 417,36315

P-130 EA11DMAN u Balconera Fu12 de fusta de roure per a envernissar,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana

Rend.: 1,000 385,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 24,00000 = 12,00000

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 21,09000 = 2,10900

Subtotal: 14,10900 14,10900

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,48000 = 4,24760

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 14,35000 = 1,86550

BA11D3E5 m2 Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1,980      x 184,36000 = 365,03280

Subtotal: 371,14590 371,14590

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35273

COST DIRECTE 385,60763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,60763
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P-131 EA14MI07 u Fusteria tipus Fu07 2 fulles 1080x2220 mm Mod Plus
de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 2.013,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,200 /R x 21,09000 = 46,39800

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,100 /R x 24,00000 = 26,40000

Subtotal: 72,79800 72,79800

Materials

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,35000 = 2,15250

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGZP00 u Joc de manetes d'acer inoxidable mate amb placa
quadrada tipus 1988/600ch d'ocariz

1,000      x 32,03000 = 32,03000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,440      x 11,48000 = 5,05120

BAZGMI06 u Frontises d'cer inoxidable tipus Ocariz o equivalent 8,000      x 3,03000 = 24,24000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGMI04 u Pasador per encastar d'cer inoxidable 2,000      x 5,60000 = 11,20000

BAQDMAN7 u Fusteria tipus Fu07 2 fulles 1080x2220 mm Mod Plus
motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor,
marc, sense galze de persiana, gomes maneta
extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, premarc
i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa
emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1,000      x 1.819,26000 = 1.819,26000

Subtotal: 1.819,26000 1.819,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,81995

COST DIRECTE 2.013,95165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.013,95165

P-132 EA14MI10 u Fusteria tipus Fu06 1 fulla 1080x3320 porta batent+1
fix superior. Llates de fusta de pi Melis, tractada i
vernissada de llates de 120x17 mm de gruix sobre
estructura de rastrells de 45x45 de pi autoclau
vernissat amb lasur, amb aïllament interior EI-60-C5 .
Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 1.324,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,00000 = 28,80000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,69000 = 23,62800

A013A000 h Ajudant fuster 2,400 /R x 21,09000 = 50,61600
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Subtotal: 131,34000 131,34000

Materials

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,025      x 116,43268 = 2,91082

BAQDMAN6 ut Fusteria tipus Fu06 1 fulla 1080x3320 porta batent+1
fix superior. Llates de fusta de pi flades, tractada i
vernissada de llates de 120x17 mm de gruix sobre
estructura de rastrells de 45x45 de pi autoclau
vernissat amb lasur, amb aïllament interior EI-60-C5 .
Tot segons detall planols

1,000      x 1.186,47000 = 1.186,47000

Subtotal: 1.186,47000 1.186,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,28350

COST DIRECTE 1.324,00432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.324,00432

P-133 EA14MI11 u Fusteria tipus Fu11 2 fulles 1080x1070 mm Mod Plus
de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 1.465,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,00000 = 28,80000

A013A000 h Ajudant fuster 2,400 /R x 21,09000 = 50,61600

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,69000 = 23,62800

Subtotal: 131,34000 131,34000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,35000 = 2,15250

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,280      x 11,48000 = 3,21440

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,025      x 116,43268 = 2,91082

BAQDMAN1 u Fusteria tipus Fu11 2 fulles 1000x1070 mm Mod Plus
motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor,
marc, sense galze de persiana, gomes maneta
extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, premarc
i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa
emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1,000      x 1.322,92000 = 1.322,92000

Subtotal: 1.322,92000 1.322,92000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,28350

COST DIRECTE 1.465,82122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.465,82122

P-134 EA14MI13 u Fusteria tipus Fu13 2 fulles 1000x700 mm Mod Plus
de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 1.210,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,00000 = 28,80000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,69000 = 23,62800

A013A000 h Ajudant fuster 2,400 /R x 21,09000 = 50,61600

Subtotal: 131,34000 131,34000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,35000 = 2,15250

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,280      x 11,48000 = 3,21440

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,025      x 116,43268 = 2,91082

BAQDMA13 u Fusteria tipus Fu13 2 fulles 1000x700 mm Mod Plus
motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor,
marc, sense galze de persiana, gomes maneta
extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, premarc
i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa
emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1,000      x 1.067,83000 = 1.067,83000

Subtotal: 1.067,83000 1.067,83000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,28350

COST DIRECTE 1.210,73122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.210,73122

P-135 EA14MIAM u Fusteria tipus Fu15 1 fulles fix 600x600 mm Mod
Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 980,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,400 /R x 21,09000 = 50,61600
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A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,69000 = 23,62800

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,00000 = 28,80000

Subtotal: 131,34000 131,34000

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,280      x 11,48000 = 3,21440

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,35000 = 2,15250

BAQDMIAM ut Fusteria tipus Fu15 1 fulles fix  600x600 mm Mod
Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK

1,000      x 840,42000 = 840,42000

Subtotal: 840,42000 840,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,28350

COST DIRECTE 980,41040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 980,41040

P-136 EA14MIR5 u Fusteria tipus Fu01 2 fulles 1080x1700 mm Mod Plus
de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 1.628,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,200 /R x 21,09000 = 46,39800

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,100 /R x 24,00000 = 26,40000

Subtotal: 72,79800 72,79800

Materials

BAZGZP00 u Joc de manetes d'acer inoxidable mate amb placa
quadrada tipus 1988/600ch d'ocariz

1,000      x 32,03000 = 32,03000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,35000 = 2,15250

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAQDMI01 u Fusteria tipus Fu01 2 fulles 1080x1700 mm Mod Plus
motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor,
marc, sense galze de persiana, gomes maneta
extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, premarc
i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa
emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1,000      x 1.433,66000 = 1.433,66000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,440      x 11,48000 = 5,05120

BAZGMI06 u Frontises d'cer inoxidable tipus Ocariz o equivalent 8,000      x 3,03000 = 24,24000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGMI04 u Pasador per encastar d'cer inoxidable 2,000      x 5,60000 = 11,20000

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

Subtotal: 1.553,73370 1.553,73370
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,81995

COST DIRECTE 1.628,35165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.628,35165

P-137 EA14MIR6 u Fusteria tipus Fu02 2 fulles 1080x1480 mm Mod Plus
de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 1.514,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,050 /R x 19,69000 = 20,67450

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,020 /R x 23,58000 = 24,05160

A013A000 h Ajudant fuster 1,100 /R x 21,09000 = 23,19900

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,200 /R x 24,00000 = 52,80000

Subtotal: 120,72510 120,72510

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,35000 = 1,43500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,220      x 11,48000 = 2,52560

BAQDMI02 u Fusteria tipus Fu02 2 fulles 1080x1480 mm Mod Plus
motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor,
marc, sense galze de persiana, gomes maneta
extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, premarc
i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa
emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1,000      x 1.384,22000 = 1.384,22000

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 116,43268 = 2,32865

Subtotal: 1.390,50925 1.390,50925

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,01813

COST DIRECTE 1.514,25248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.514,25248

P-138 EA14MIR7 u Fusteria tipus Fu03 2 fulles 2430x1480 mm Mod Plus
de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
preparació per encaix a obra, premarc i col:locació
inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 2.120,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,200 /R x 24,00000 = 52,80000
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A013A000 h Ajudant fuster 1,100 /R x 21,09000 = 23,19900

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,100 /R x 23,58000 = 25,93800

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,69000 = 21,65900

Subtotal: 123,59600 123,59600

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,35000 = 1,43500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,220      x 11,48000 = 2,52560

BAQDMI03 u Fusteria tipus Fu03 2 fulles 2430x1480 mm Mod Plus
motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor,
marc, sense galze de persiana, gomes maneta
extraible Hope Plata, submnistre, col·locació, premarc
i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa
emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

1,000      x 1.987,35000 = 1.987,35000

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 116,43268 = 2,32865

Subtotal: 1.993,63925 1.993,63925

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,08990

COST DIRECTE 2.120,32515
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.120,32515

P-139 EA14MIR8 u Fusteria tipus Fu04 2 fulles fix Superior 1060x3050
mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de
persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, preparació per encaix a obra,
premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de
baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols

Rend.: 1,000 3.089,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,00000 = 28,80000

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,69000 = 23,62800

A013A000 h Ajudant fuster 2,400 /R x 21,09000 = 50,61600

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

Subtotal: 131,34000 131,34000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,35000 = 2,15250

BAQDMI04 u Fusteria tipus Fu04 2 fulles fix Superior 1060x3050
mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de
baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols

1,000      x 2.946,41000 = 2.946,41000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,280      x 11,48000 = 3,21440



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,025      x 116,43268 = 2,91082

Subtotal: 2.954,68772 2.954,68772

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,28350

COST DIRECTE 3.089,31122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.089,31122

P-140 EA14MIR9 u Fusteria tipus Fu05 1 fulles fix Superior 530x100 mm
Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK, vernis
a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana,
gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, preparació per encaix a obra, premarc i
col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4 de baixa
emisivitat amb control solar . Tot segons detall planols

Rend.: 1,000 1.610,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,69000 = 23,62800

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

A013A000 h Ajudant fuster 2,400 /R x 21,09000 = 50,61600

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,00000 = 28,80000

Subtotal: 131,34000 131,34000

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,280      x 11,48000 = 3,21440

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,35000 = 2,15250

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,025      x 116,43268 = 2,91082

BAQDMIMA ut Fusteria tipus Fu05 1 fulles fix Superior 530x100 mm
Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de
baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols

1,000      x 1.467,28000 = 1.467,28000

Subtotal: 1.467,28000 1.467,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,28350

COST DIRECTE 1.610,18122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.610,18122

P-141 EA14MIZ9 u Fusteria tipus Fu09 1 fulles fix Superior Triangular
530x107 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi
laminat KKK, vernis a l'aigua bicolor, marc, sense
galze de persiana, gomes maneta extraible Hope
Plata, submnistre, col·locació, preparació per encaix
a obra, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/16/4+4
de baixa emisivitat amb control solar . Tot segons

Rend.: 1,000 1.641,81 €
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detall planols

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 2,400 /R x 21,09000 = 50,61600

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,69000 = 23,62800

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 24,00000 = 28,80000

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 23,58000 = 28,29600

Subtotal: 131,34000 131,34000

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,280      x 11,48000 = 3,21440

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 14,35000 = 2,15250

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,025      x 116,43268 = 2,91082

BAQDMIMA u Fusteria tipus Fu09 1 fulles fix Superior 530x107 mm
Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes
maneta extraible Hope Plata, submnistre, col·locació,
premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de
baixa emisivitat amb control solar . Tot segons detall
planols

1,000      x 1.498,91000 = 1.498,91000

Subtotal: 1.498,91000 1.498,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,28350

COST DIRECTE 1.641,81122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.641,81122

P-142 EABGMA03 u Fusteria d'acer tipus Fi05 de 260x280 cm, 1 porta
corredera formada amb perfils del Sistema Economy
60 de Jansen, pany calu mestrejada 4 nivells i tivador
inox Ø35 AISI 316, 1988 654-T0 d'Ozcariz. Marc
enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred,
amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i
60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a
l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn
color a definir per la DF, pnay i clau pivot intern per a
fixació terra i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Rend.: 1,000 1.655,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,700 /R x 23,95000 = 16,76500

A013F000 h Ajudant manyà 0,350 /R x 21,01000 = 7,35350
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Subtotal: 24,11850 24,11850

Materials

BABGZAFI0 u Fusteria d'acer tipus Fi05 de 260x280 cm, 1 porta
corredera formada amb perfils del Sistema Economy
60 de Jansen, pany calu mestrejada 4 nivells i tivador
inox Ø35 AISI 316, 1988 654-T0 d'Ozcariz. Marc
enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat
S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats en fred,
amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i
60 mm de profunditat, amb tractament sendzimir
(galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a
l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn
color a definir per la DF, pnay i clau pivot intern per a
fixació terra i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1,000      x 1.631,40000 = 1.631,40000

Subtotal: 1.631,40000 1.631,40000

COST DIRECTE 1.655,51850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.655,51850

P-143 EABGMA04 u Tancament vidre correder Fi04 de 220x230 cm, 2
porta correderes vidre laminar securitzat 5+5 amb
butyral trasnparent guia Klein, amb balda d'acer inosx
per tancament porta de vidre. Tot segons detall
plàanols

Rend.: 1,000 1.161,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,700 /R x 23,95000 = 16,76500

A013F000 h Ajudant manyà 0,350 /R x 21,01000 = 7,35350

BABGZAMA ut Tancament vidre correder Fi04 de 220x230 cm, 2
porta correderes vidre laminar securitzat 5+5 guia
Klein, amb balda d'acer inosx per tancament porta de
vidre. Tot segonde tall plpanols

1,000      x 1.137,04000 = 1.137,04000

Subtotal: 1.137,04000 1.137,04000

COST DIRECTE 1.161,15850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.161,15850

P-144 EABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe06 de 150x210 cm, dues
fulles batents amb de safates de xapa corten de 2
mm microperforada, enrasades a façana. Xapa corten
oxidat i passivitzat, inclos p/p subestructura amb tub
galvanizat de 40x40. Barres antipanic amb clau, i
desbloquig des de l'interior i selector de porta, tot
segons planols.

Rend.: 1,000 1.131,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,700 /R x 23,95000 = 16,76500
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A013F000 h Ajudant manyà 0,350 /R x 21,01000 = 7,35350

Subtotal: 24,11850 24,11850

Materials

BABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe01 de 150x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb contactor per
connexió alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1,000      x 1.107,38000 = 1.107,38000

Subtotal: 1.107,38000 1.107,38000

COST DIRECTE 1.131,49850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.131,49850

P-145 EABGZM02 u Fusteria d'acer tipus Fi02 de 90x260 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, i contactor per alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Rend.: 1,000 864,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,350 /R x 21,01000 = 7,35350

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,700 /R x 23,95000 = 16,76500

BABGZO2 1 Fusteria d'acer tipus Fe02 de 90x260 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, i contactor per alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1,000      x 840,42000 = 840,42000



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 840,42000 840,42000

COST DIRECTE 864,53850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 864,53850

P-146 EABGZM03 u Fusteria d'acer tipus Fi03 de 120x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau
mestrejada 4 nivells.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Rend.: 1,000 1.032,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,350 /R x 21,01000 = 7,35350

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,700 /R x 23,95000 = 16,76500

Subtotal: 24,11850 24,11850

Materials

BABGZ03 u Fusteria d'acer tipus Fe03 de 120x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau
mestrejada 4 nivells.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1,000      x 1.008,50000 = 1.008,50000

Subtotal: 1.008,50000 1.008,50000

COST DIRECTE 1.032,61850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.032,61850

P-147 EABGZM06 u Fusteria d'acer tipus Fi06 de 360x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a

Rend.: 1,000 1.981,80 €
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definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Pivotm
per fixació fulla a terre i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,700 /R x 23,95000 = 16,76500

A013F000 h Ajudant manyà 0,350 /R x 21,01000 = 7,35350

Subtotal: 24,11850 24,11850

Materials

BABGZMA6 u Fusteria d'acer tipus Fi06 de 360x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Pivotm
per fixació fulla a terre i sostre.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1,000      x 1.957,68000 = 1.957,68000

Subtotal: 1.957,68000 1.957,68000

COST DIRECTE 1.981,79850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.981,79850

P-148 EABGZM07 u Fusteria d'acer tipus Fi07 de 165x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Rend.: 1,000 1.220,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,700 /R x 23,95000 = 16,76500

A013F000 h Ajudant manyà 0,350 /R x 21,01000 = 7,35350
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Subtotal: 24,11850 24,11850

Materials

BABGZA07 ut Fusteria d'acer tipus Fe07 de 165x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

1,000      x 1.196,37000 = 1.196,37000

Subtotal: 1.196,37000 1.196,37000

COST DIRECTE 1.220,48850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.220,48850

P-149 EABGZMAN u Fusteria d'acer tipus Fi01 de 150x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb pany i clau. Amb
mecanisme tancaportes de GEZE
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Rend.: 1,000 1.131,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,350 /R x 21,01000 = 7,35350

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,700 /R x 23,95000 = 16,76500

Subtotal: 24,11850 24,11850

Materials

BABGZA03 u Fusteria d'acer tipus Fe01 de 150x280 cm, 1 porta
batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema
Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i
exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons
EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a
cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60 mm de
profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en
calent) segons norma UNE 37508 a l'exterior i
l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a
definir per la DF. Maneta d'acer inoxidable AISI 316,
tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, amb contactor per
connexió alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets
clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou

1,000      x 1.107,38000 = 1.107,38000
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premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

Subtotal: 1.107,38000 1.107,38000

COST DIRECTE 1.131,49850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.131,49850

P-150 EABGZP44 m2 Perfileria U d'acer inoxidable AISI 316 al perimetre de
35x25 mm amb doble tira de neopre de 6 mm. de
gruix, tornilleria i segellat del conjunt. Tot segons
detal planols

Rend.: 1,000 106,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,37000 = 19,49600

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 20,93000 = 3,76740

Subtotal: 23,26340 23,26340

Materials

BABGMI44 m2 Perfileria d'acer per envidrament sobre estructura
d'acer mitjansant tubs 20.20.2 mm, (com a
separadors i suport dels vidres) i platines d'acer
calibrat de 60.6 mm, mecanitzades pera atornillar al
tub (com a ribets del envidrament), sempre amb
doble tira de neopre de 6 mm. de gruix, tornilleria i
segellat del conjunt.

1,000      x 82,99000 = 82,99000

Subtotal: 82,99000 82,99000

COST DIRECTE 106,25340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,25340

P-151 EAM2U020 u Porta corredissa Fe05 d'apertura automàtica, de dues
fulles de 184x230 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions, sistema
GEZE Slimdrive SL NT-FR, homologat per a sortida
d'emergència Motor 100/200kg o similar

Rend.: 1,000 4.118,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 20,93000 = 167,44000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 24,37000 = 194,96000

Subtotal: 362,40000 362,40000

Materials

BAM2U020 u Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles
de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210
cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior
e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions

1,000      x 3.746,86000 = 3.746,86000

Subtotal: 3.746,86000 3.746,86000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 9,06000

COST DIRECTE 4.118,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.118,32000

P-152 EAQDMA09 u Fusteria de fusta tipus FU09 de mides totals 95x215
cm, amb una fulles batent.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell Wisa Abet ignífug (B-s1, d0)
de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb
fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40
mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i
imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques
segons planols.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 379,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAQDMANT u Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar.  Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

1,000      x 207,64000 = 207,64000

Subtotal: 207,64000 207,64000



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 379,11450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,11450

P-153 EAQDMA11 u Fusteria de fusta tipus Fu12 de mides totals 80x222
cm, amb una fulles corredera guia Klein, Tirador
Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de Wisa Abet (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm
de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques
segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 379,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAQDMANT u Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar.  Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

1,000      x 207,64000 = 207,64000

Subtotal: 207,64000 207,64000
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COST DIRECTE 379,11450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,11450

P-154 EAQDMA12 u Fusteria de fusta tipus Fu13 de mides totals 212x280
cm, amb dues fulles correderes guia Klein, Tirador
Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell Wisa Abet (B-s1, d0) de 8 mm
de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de
fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de 10 mm
de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques
segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 646,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAQDMAN1 u Fusteria de fusta tipus Fu13 de mides totals 212x280
cm, amb dues fulles correderes guia Klein, Tirador
Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.

1,000      x 474,59000 = 474,59000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

Subtotal: 573,52000 573,52000

COST DIRECTE 646,06450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 646,06450

P-155 EAQDMA15 u Fusteria de fusta tipus FU16 de mides totals 118x280
cm, amb una fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat

Rend.: 1,000 418,66 €
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entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.Pany
amb clau, pivot intern per a fixació sostre i
paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAQDMAN1 u Fusteria de fusta tipus FU15 de mides totals 118x280
cm, amb una fulla pivotant.

1,000      x 247,19000 = 247,19000

Subtotal: 247,19000 247,19000

COST DIRECTE 418,66450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 418,66450

P-156 EAQDMA16 u Fusteria de fusta tipus FU17 de mides totals 118x312
cm, amb una fulla pivotant.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.
Pany amb clau, pivot intern per a fixació sostre i
paviment.
Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 477,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAQDMAN1 u Fusteria de fusta tipus FU16 de mides totals 118x312
cm, amb una fulla pivotant.

1,000      x 306,50000 = 306,50000

Subtotal: 306,50000 306,50000

COST DIRECTE 477,97450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 477,97450

P-157 EAQDMA17 u Fusteria de fusta tipus Fu18 de mides totals 170x280
cm, amb una fulla corredera guia Klein, pany i clau,
Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 616,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAQDMAN1 u Fusteria de fusta tipus FU07 de mides totals 170x280
cm, amb una fulla corredera guia Klein, pany i clau,
Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316

1,000      x 444,93000 = 444,93000
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Subtotal: 444,93000 444,93000

COST DIRECTE 616,40450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,40450

P-158 EAQDMAN2 u Fusteria de fusta tipus Fu02 de mides totals 90x250
cm, amb 1 fulles batents i 1 fix superior, enrasades
cara Exterior. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i
acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug
(B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el
perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de
fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 542,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAQDMAN u Fusteria de fusta tipus Fu02 de mides totals 90x250
cm, amb 1 fulles batents i 1 fix superior, enrasades
cara Exterior. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i
acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug
(B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el
perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de
fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat  entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

1,000      x 370,78000 = 370,78000

Subtotal: 370,78000 370,78000
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COST DIRECTE 542,25450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 542,25450

P-159 EAQDMAN3 u Fusteria de fusta tipus FU03 de mides totals 110x250
cm, amb una fulles batents i 1 fix superior, enrasades
cara Exterior. Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i
acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug
(B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el
perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de
fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

folrats interiorment per un enrastrellat de llates de
fusta de pi de 35x35 mm formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 35x35 mm, i
acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug
(B-s1, d0) de 8 mm de gruix, fulla batent formada per
un enrastrellat de llates de fusta de pi de 35x50 mm
formant una quadrícula de 30x30 cm, recercat amb
una llata de 35x50 mm, i acabat a les dues cares amb
taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix.
Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de
faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a
paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat (reforçat
horitzontalment amb tub d'acer 60x40x3 mm).
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar. Tot segons detall
plànols.3. Maneta d'acer inoxidable AISI 316
tipus 1988 600CH d'Ozcariz
Mecanisme de balda de tancament tipus 81/654 TO
amb botó de senyalització tipus 94/1654 TO d'Ozcariz

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 557,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAQDMAN3 u Fusteria de fusta tipus FU03 de mides totals 110x250
cm, amb una fulles batents i 1 fix superior, enrasades
cara Exterior.  Fulles formades per una subestructura
rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de
30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i
acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug
(B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el
perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de
fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat  entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

1,000      x 385,60000 = 385,60000

Subtotal: 385,60000 385,60000

COST DIRECTE 557,07450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 557,07450

P-160 EAQDMAN4 u Fusteria de fusta tipus FU04 de mides totals 95x210
cm, amb una fulles batent, enrasades cara Exterior.
Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250
cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una
subestructura rastrells de fusta de pi de formant una
quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de
DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a
tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac
de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 392,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,250 /R x 21,09000 = 26,36250

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,500 /R x 24,00000 = 60,00000

Subtotal: 86,36250 86,36250

Materials

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000
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BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAQDMAN4 u Fusteria de fusta tipus FU04 de mides totals 95x210
cm, amb una fulles batents, enrasades cara Exterior.
Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250
cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una
subestructura rastrells de fusta de pi de formant una
quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de
DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a
tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac
de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat  entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

1,000      x 207,64000 = 207,64000

Subtotal: 207,64000 207,64000

COST DIRECTE 392,93250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 392,93250

P-161 EAQDMAN7 u Fusteria de fusta tipus FU07 de mides totals 95x210
cm, amb una fulles corredera guia Klein, Tirador
Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316. Fulles
formades per una subestructura rastrells de fusta de
pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares
amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de
gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta
de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per
a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat
amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot
per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Rend.: 1,000 379,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAQDMANT u Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar.  Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

1,000      x 207,64000 = 207,64000

Subtotal: 207,64000 207,64000

COST DIRECTE 379,11450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,11450

P-162 EAQDMAN8 u Fusteria de fusta tipus FU08 de mides totals 90x210
cm, amb una fulles batent, enrasades cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell WISA Abet (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb Wisa Abet hidròfug de 10 mm de gruix.
Tot per pintar. Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 379,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000
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BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

BAQDMAN4 u Fusteria de fusta tipus FU04 de mides totals 95x210
cm, amb una fulles batents, enrasades cara Exterior.
Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250
cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una
subestructura rastrells de fusta de pi de formant una
quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de
DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a
tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac
de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat  entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

1,000      x 207,64000 = 207,64000

Subtotal: 207,64000 207,64000

COST DIRECTE 379,11450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,11450

P-163 EAQDZ215 u Conjunt Fu10 de quatre fulles correderes batents amb
guia superior penjada al sostre, llum 448x280, de 40
mm de
acabat exterior amb taulell de Taulell Wisa 9 mm Bs1
d0, mecanismes de fixació i alliberament manuals,
junts i sistema corredís amb carril superior sense
guia inferior, col·locat, inclos p/p estructura de suport,
tanques i peces especials.

Rend.: 1,000 1.559,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 10,000 /R x 21,09000 = 210,90000

A012A000 h Oficial 1a fuster 10,000 /R x 24,00000 = 240,00000

Subtotal: 450,90000 450,90000

Materials

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

4,000      x 55,16000 = 220,64000

BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

4,000      x 148,51000 = 594,04000

B0CU44AA m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G
classe 1, de 15 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de frondosa, tallat a mida

25,000      x 11,30000 = 282,50000

Subtotal: 1.097,18000 1.097,18000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 11,27250

COST DIRECTE 1.559,35250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.559,35250

P-164 EAQDZP18 u Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250
cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8
mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de
gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de
gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments,
ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 978,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,050 /R x 21,09000 = 22,14450

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

Subtotal: 72,54450 72,54450

Materials

BAZGKL87 u Passador d'embutir per a fixació de porta tipus ocariz
o equivalent

2,000      x 8,07000 = 16,14000

BAZGZP06 u Pany de cop silenciós amb clau mestrejada (quatre
nivells) tipus 1079-s d'ocariz o equivalent

1,000      x 21,08000 = 21,08000

BAQDZP18 u Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250
cm, amb dues fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una
subestructura rastrells de fusta de pi de formant una
quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de
40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de
DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a
tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac
de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15
cm, raspatllat i imprimat  entapetat amb tauler de DM
hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar.
Especificacions envidraments, ferratges i condicions
tècniques segons planols.

1,000      x 806,74000 = 806,74000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 2,000      x 4,09000 = 8,18000

BAZGZP01 u Frontisses tipus 150-r d'ocariz o equivalent 3,000      x 3,63000 = 10,89000

BAZGLK01 u Joc de tiradors d'acer inoxidable tipus 300 d'ocariz o
equivalent.

1,000      x 15,66000 = 15,66000

BAZGKL79 u Ferratges per a porta pivotant 1,000      x 26,98000 = 26,98000

Subtotal: 905,67000 905,67000
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COST DIRECTE 978,21450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 978,21450

P-165 EAQEA184 u Porta de fulles batents Fu 06 de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80/85/90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària. Fulles
formades per una subestructura rastrells de fusta de
pi de formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat
amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares
amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de
gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta
de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per
a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat
amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot
per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Rend.: 1,000 272,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,500 /R x 24,00000 = 60,00000

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 21,09000 = 42,18000

Subtotal: 102,18000 102,18000

Materials

BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 148,51000 = 148,51000

BAZG1130 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu alt

1,000      x 20,69000 = 20,69000

Subtotal: 169,20000 169,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53270

COST DIRECTE 272,91270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,91270

P-166 EAQEMA19 u Porta de fulles batents Fu 19 de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària Enrasada
exterior.
Fulles formades per una subestructura rastrells de
fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50 cm,
recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les
dues cares amb taulell Wisa Abet ignifug (B-s1, d0)
de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb
fullola de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40
mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i
imprimat entapetat amb tauler Wisa Abet hidròfug de
10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques

Rend.: 1,000 239,33 €
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segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment
tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global de
reducció acústica >30dBA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 24,00000 = 48,00000

A013A000 h Ajudant fuster 1,000 /R x 21,09000 = 21,09000

Subtotal: 69,09000 69,09000

Materials

BAZG1130 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu alt

1,000      x 20,69000 = 20,69000

BAQEA186 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop

1,000      x 148,51000 = 148,51000

Subtotal: 169,20000 169,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03635

COST DIRECTE 239,32635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,32635

P-167 EAQSC133 u Conjunt d'armari dues fulles batents, Fu15 de 140x90
taule Wisa Abet ignifug de fusta per a pintar, de 30
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
cartró, de 40 cm d'amplària, inclos formació caixa
interior.

Rend.: 1,000 249,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,554 /R x 24,00000 = 37,29600

A013A000 h Ajudant fuster 0,070 /R x 21,09000 = 1,47630

Subtotal: 38,77230 38,77230

Materials

BAZGD370 u Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 21,74000 = 21,74000

BAQQC133 u Conjunt armari Fu14 140x90x40 cm de dues fulles
batents, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior, apny de cop i calu
mestrejada 4 nivells, frontisa oculta Ozcariz
190-R/140

1,000      x 187,86000 = 187,86000

Subtotal: 209,60000 209,60000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,96931

COST DIRECTE 249,34161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,34161

P-168 EASAMI68 u Fusteria tipus Fe07 de mides totals 95x215 cm,
formada per una fulla batent de 85x210 cm de llum de
pas. Conjunt tallafocs metàl·lic, EI2-C5 60, amb
frontisses homologades, pany de cop de seguretat,
amb clau mestrejada a quatre nivells, acabat
esmaltat, amb certificat d'homologació, col·locada
enrasada per la cara interior. Inclou premarc d'acer
galvanitzat, amb barra antipanic. Tot segons detall
planols

Rend.: 1,000 310,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,500 /R x 23,95000 = 35,92500

Subtotal: 35,92500 35,92500

Materials

BASAZP01 u Fusteria tipus Fe10 de mides totals 100x250 cm,
formada per una fulla batent de 90x210 cm de llum de
pas, i una tarja superior de 90x40 cm. Conjunt
tallafocs metàl·lic, EI2-C5 60, amb frontisses
homologades, pany de cop de seguretat, amb clau
mestrejada a quatre nivells, acabat esmaltat, amb
certificat d'homologació, col·locada enrasada per la
cara interior. Inclou premarc d'acer galvanitzat. Tot
segons detall planols

1,000      x 273,81000 = 273,81000

Subtotal: 273,81000 273,81000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89813

COST DIRECTE 310,63313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,63313

P-169 EASAZMAN m Fusteria tipus Fi 02/02'/08, formada per un element
de vidre laminar (vidre en partida separada) i dos
perfils U de xapa plegada de 3 mm. de gruix de
30x25 d'acer inoxidable ASI 316, el perfil inferior
encastat al paviment i el superior soldat a un tub de
40.40.2 mm. Col.locada i acabada segons detall
planols.

Rend.: 1,000 105,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,92000 = 22,92000

Subtotal: 22,92000 22,92000

Materials

BABGMI44 m2 Perfileria d'acer per envidrament sobre estructura
d'acer mitjansant tubs 20.20.2 mm, (com a
separadors i suport dels vidres) i platines d'acer
calibrat de 60.6 mm, mecanitzades pera atornillar al
tub (com a ribets del envidrament), sempre amb
doble tira de neopre de 6 mm. de gruix, tornilleria i

1,000      x 82,99000 = 82,99000
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segellat del conjunt.

Subtotal: 82,99000 82,99000

COST DIRECTE 105,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,91000

P-170 EASAZP07 u Porta tallafocs de fusta tipus Fu14, EI2 40-c5, d'una
fulla batent de 95x215 cm tipus Puertas Cortafuegos
de Madera o equivalent, amb certificat d'homologació,
per pintar, col·locada emplafonada a cara amb taulell
Wisa Abet ignifug. Inclou frontisses, juntes
intumescents, pany de cop amb clau mestrejada,
manetes i topall d'acer inoxidable.
Totes les portes tallafoc tindran frontisses de retorn i
tindran certificació d'homologació segons CTE. Pany
de cop i clau mestrejada quatre nivells. Maneta d'acer
inoxidable AISI 316 tipus 1988 600CH d'Ozcariz

Rend.: 1,000 360,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 24,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

Materials

BASAZP07 u Porta tallafocs de fusta tipus FU13, EI2 40-c5, d'una
fulla batent de 85x210 cm de llum de pas, tipus
Puertas Cortafuegos de Madera o equivalent, amb
certificat d'homologació, per pintar, col·locada
emplafonada a cara. Inclou frontisses, juntes
intumescents, pany de cop amb clau mestrejada,
manetes i topall d'acer inoxidable.
Totes les portes tallafoc tindran frontisses de retorn i
tindran certificació d'homologació segons CTE. Pany
de cop i clau mestrejada quatre nivells. Maneta d'acer
inoxidable AISI 316 tipus 1988 600CH d'Ozcariz

1,000      x 350,40000 = 350,40000

BAZGZP04 u Topall cilindric d'acer inoxidable 1,000      x 4,09000 = 4,09000

Subtotal: 354,49000 354,49000

COST DIRECTE 360,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,49000

P-171 EATA6J27 u Porta acústica Fu05, de 100x215 amb tauler de fibres
de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF acabat lacat, de 54 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla batent
de cares llises de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta
amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau mestrejada, maneta AISI
316 tipus 1988 600 CH d'Ozcariz o equivalent

Rend.: 1,000 924,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,215 /R x 21,09000 = 4,53435

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,950 /R x 24,00000 = 46,80000
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Subtotal: 51,33435 51,33435

Materials

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,0696      x 14,98000 = 1,04261

BATA6J27 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF per a pintar, de 50 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 46 dB(A), d'una fulla batent
de cares llises de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta
amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de
penjar, pany de cop i clau, maneta i espiell

1,000      x 870,46000 = 870,46000

Subtotal: 871,50261 871,50261

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,28336

COST DIRECTE 924,12032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 924,12032

P-172 EAU15C40 m2 Envà mòbil bidireccional Fu11 Tipus Reuter o similar
format de mides totals 448x280 format per 4 moduls
amb dues portes acustiques integrades, de 103 mm
de gruix, amb una massa superficial 40 kg/m2, guia
superior lacada penjada al sostre, perfileria no vista
d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca, acabat exterior amb taulell de Taulell Wisa 9
mm Bs1 d0, mecanismes de fixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís
amb carril superior sense guia inferior, col·locat,
inclos p/p estructura de suport, tanques i peces
especials.

Rend.: 1,000 531,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,905 /R x 24,37000 = 22,05485

A013M000 h Ajudant muntador 0,905 /R x 20,93000 = 18,94165

Subtotal: 40,99650 40,99650

Materials

BAU15C40 m2 Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x4 m de
dimensions màximes i 103 mm de gruix, amb una
massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista
d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de
frondosa, mecanismes de fixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís
amb carril superior sense guia inferior

1,000      x 489,65000 = 489,65000

Subtotal: 489,65000 489,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61495

COST DIRECTE 531,26145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 531,26145

P-173 EB122JAM m Barana d'acer galvanitzat, passamà perimetral 40x10,
i brèndoles Ø12 cada 10 cm, de 110 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

Rend.: 1,000 173,85 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 21,01000 = 4,20200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,95000 = 9,58000

Subtotal: 13,78200 13,78200

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 0,98000 = 1,96000

BB122JA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, passamà
perimetral 40x10, i brèndoles cada 10 cm, de 110 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

1,000      x 157,76000 = 157,76000

Subtotal: 159,72000 159,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34455

COST DIRECTE 173,84655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,84655

P-174 EB12MIAM m Fusteria tipus Corten Fe01/02/03/04/06 110 cm
d'alçaria consistent en platines calibrades d'acer
CORTEN de 100.8 mm. cada 10 cm soldades per la
base a marxapeus d'acer, col.locades cada 100 mm. i
una platina superior de 100.8 com a passama, acer
corten oxidat i passivitzat, inlcou p/p fixació, ajudes
paleta, guies per correderes,  mecanismes i tanques.

Rend.: 1,000 220,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 1,200 /R x 21,01000 = 25,21200

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,200 /R x 23,95000 = 28,74000

Subtotal: 53,95200 53,95200

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,800 /R x 3,07000 = 2,45600

Subtotal: 2,45600 2,45600

Materials

BB12MIAM u Fusteria tipus Corten Fe01/02/03/04/ 110 cm d'alçaria
consistent en platines calibrades d'acer CORTEN de
100.8

1,000      x 163,14000 = 163,14000

Subtotal: 163,14000 163,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,34880

COST DIRECTE 220,89680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,89680

P-175 EB146A01 m Passamà de planxa d'acer corten oxidat i passivitzat
T de 8x100 mm i pletines h 110 cm cada 120 cm,
col·locat encastat a paviment

Rend.: 1,000 94,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012F000 h Oficial 1a manyà 0,330 /R x 23,95000 = 7,90350

A013F000 h Ajudant manyà 0,330 /R x 21,01000 = 6,93330

Subtotal: 14,83680 14,83680

Materials

BB14D00J m Passamà de planxa d'acer corten oxidat i passivitzat
galvanitzat de 8x100 mm i pletines h 110 cm cada
120 cm, col·locat encastat a paviment

1,000      x 79,10000 = 79,10000

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

2,000      x 0,22000 = 0,44000

Subtotal: 79,54000 79,54000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37092

COST DIRECTE 94,74772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,74772

P-176 EB146C01 m Passamà de pletina d'acer lacat 40x10 mm, col·locat
cargolat

Rend.: 1,000 21,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,330 /R x 21,01000 = 6,93330

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,330 /R x 23,95000 = 7,90350

Subtotal: 14,83680 14,83680

Materials

BB14D00K m Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de
gruix i 30 cm de desenvolupament

1,000      x 6,13000 = 6,13000

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

2,000      x 0,22000 = 0,44000

Subtotal: 6,57000 6,57000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37092

COST DIRECTE 21,77772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,77772

P-177 EB14ZP44 m Passamà d'acer galvanitzat 50x8 mm soldat per mitja
de pipetes de Ø8 mm a muntants. Tot segons detall
plànols.

Rend.: 1,000 44,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 23,95000 = 11,97500

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 21,01000 = 10,50500

Subtotal: 22,48000 22,48000

Materials

BB14ZP90 m Passamà d'acer galvanitzat 50x8 mm soldat per mitja
de pipetes de Ø8 mm a muntants. Tot segons detall
plànols.

1,000      x 21,85000 = 21,85000

Subtotal: 21,85000 21,85000



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 44,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,33000

P-178 EB32U060 m2 Reixa Deploye amb bastiment perimetral de perfils
galvanitzats 40x40x2, i col·locada amb perfils
perimetrals cargolats d'acer galvanitzat 20x20x2 mm ,
plafons de malla deploye galvanitzada a escollir per la
DF amb xapa d'1,2 mm de gruix, galvanitzada,
ancorada a estructura metal.lica

Rend.: 1,000 102,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,58000 = 11,79000

Subtotal: 17,69700 17,69700

Materials

BB32U010 m2 Reixa Deploye amb bastiment perimetral de perfils
galvanitzats 40x40x2, i col·locada amb perfils
perimetrals cargolats d'acer galvanitzat 20x20x2 mm ,
plafons de malla deploye galvanitzada a escollir per la
DF amb xapa d'1,2 mm de gruix, galvanitzada,
ancorada a estructura metal.lica

1,000      x 84,34000 = 84,34000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,005      x 87,52040 = 0,43760

Subtotal: 84,77760 84,77760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26546

COST DIRECTE 102,74006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,74006

P-179 EC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini, inclos p/p cantells polits

Rend.: 1,000 61,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 22,92000 = 11,46000

Subtotal: 11,46000 11,46000

Materials

BC151C01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent

1,000      x 38,42000 = 38,42000

Subtotal: 38,42000 38,42000

Partides d'obra

ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues
llunes

1,000      x 11,74555 = 11,74555

Subtotal: 11,74555 11,74555



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 61,62555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,62555

P-180 EC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, col·locat amb Ud'acer inxodable
AINSI 316 , inclos p/p cantells polits

Rend.: 1,000 78,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,550 /R x 22,92000 = 12,60600

Subtotal: 12,60600 12,60600

Materials

BC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1
butiral transparent

1,000      x 53,60000 = 53,60000

Subtotal: 53,60000 53,60000

Partides d'obra

ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues
llunes

1,000      x 11,74555 = 11,74555

Subtotal: 11,74555 11,74555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18909

COST DIRECTE 78,14064
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,14064

P-181 EC151MAN m2 Fusteria tipus Fe 10 vidre laminar de seguretat de
dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8
mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, amb forma
d'arc segons plànols.

Rend.: 1,000 223,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 5,000 /R x 22,92000 = 114,60000

Subtotal: 114,60000 114,60000

Materials

BC151E01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1
butiral transparent

2,000      x 53,60000 = 107,20000

Subtotal: 107,20000 107,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,71900

COST DIRECTE 223,51900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,51900
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P-182 EC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta, fixat a parament

Rend.: 1,000 51,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,92000 = 22,92000

Subtotal: 22,92000 22,92000

Materials

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 26,56000 = 26,56000

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 11,48000 = 1,20540

Subtotal: 27,76540 27,76540

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57300

COST DIRECTE 51,25840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,25840

P-183 ECZ3MIF0 m Polit de cantells vidre laminar de seguretat de dues
llunes

Rend.: 1,000 11,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,460 /R x 22,92000 = 10,54320

Subtotal: 10,54320 10,54320

Maquinària

C2007000 h Polidora 0,460 /R x 2,27000 = 1,04420

Subtotal: 1,04420 1,04420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15815

COST DIRECTE 11,74555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,74555

P-184 ED111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 14,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,37000 = 8,77320

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,90000 = 3,76200

Subtotal: 12,53520 12,53520

Materials

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,72000 = 0,72000

BD13129B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 0,93000 = 1,16250

Subtotal: 1,89250 1,89250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18803

COST DIRECTE 14,61573
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,61573

P-185 ED15B771 m Baixant 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 i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 20,93000 = 3,76740

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,58000 = 8,48880

Subtotal: 12,25620 12,25620

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,76000 = 3,86400

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,18000 = 0,79060

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,36000 = 1,76880

Subtotal: 6,50340 6,50340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18384

COST DIRECTE 18,94344
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94344

P-186 ED1Q1132 m Aïllament acústic per a baixants fins a 110 mm de
diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm
de gruix, incloent la part proporcional de reforç de
peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat
adherit superficialment

Rend.: 1,000 11,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,1444 /R x 20,93000 = 3,02229

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,1444 /R x 23,58000 = 3,40495

Subtotal: 6,42724 6,42724

Materials

B7C7B096 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 12 dB

1,0815      x 1,75000 = 1,89263

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 2,100      x 1,18000 = 2,47800

B7C7B052 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 5 dB

0,1848      x 1,06000 = 0,19589

B7C7B032 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 5 dB

0,168      x 0,74000 = 0,12432
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Subtotal: 4,69084 4,69084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09641

COST DIRECTE 11,21449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,21449

P-187 ED3F3MAN u Pericó de pas (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa de fosa
420x420 , col·locat

Rend.: 1,000 86,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

Subtotal: 10,62300 10,62300

Materials

BD3F34A0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de
PVC reforçada

1,000      x 43,25000 = 43,25000

Subtotal: 43,25000 43,25000

Partides d'obra

EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

1,000      x 32,28203 = 32,28203

Subtotal: 32,28203 32,28203

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15935

COST DIRECTE 86,31438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,31438

P-188 ED5L36G3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polièster adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 20,93000 = 0,69069

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 23,58000 = 1,55628

Subtotal: 2,24697 2,24697

Materials

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

BD5L36G0 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polièster adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 9 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 250 kN/m2

1,100      x 3,29000 = 3,61900

Subtotal: 3,91900 3,91900
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03370

COST DIRECTE 6,19967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,19967

P-189 ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 28,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 23,58000 = 14,14800

Subtotal: 20,42700 20,42700

Materials

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,48000 = 2,29680

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 2,75000 = 3,30000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,36000 = 1,76880

Subtotal: 7,44560 7,44560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30641

COST DIRECTE 28,17901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,17901

P-190 ED7FR112 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 30,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,58000 = 3,53700

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 20,93000 = 3,13950

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,69000 = 3,93800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

Subtotal: 12,97250 12,97250

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 5,59000 = 0,55900

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0422 /R x 50,33000 = 2,12393

Subtotal: 2,68293 2,68293

Materials

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,36000 = 1,76880

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 3,09000 = 3,70800
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,546      x 16,49000 = 9,00354

Subtotal: 14,56034 14,56034

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19459

COST DIRECTE 30,41036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,41036

P-191 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 40,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,69000 = 3,93800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

Subtotal: 15,19800 15,19800

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 5,59000 = 0,61490

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0422 /R x 50,33000 = 2,12393

Subtotal: 2,73883 2,73883

Materials

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,25000 = 0,25000

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 16,49000 = 5,44170

BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 4,84000 = 5,80800

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,6636      x 16,49000 = 10,94276

Subtotal: 22,44246 22,44246

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22797

COST DIRECTE 40,60726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,60726

P-192 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 49,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,69000 = 3,93800
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Subtotal: 15,19800 15,19800

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0507 /R x 50,33000 = 2,55173

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 5,59000 = 0,72670

Subtotal: 3,27843 3,27843

Materials

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 28,83000 = 9,51390

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,44000 = 0,44000

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,735      x 16,49000 = 12,12015

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 7,39000 = 8,86800

Subtotal: 30,94205 30,94205

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22797

COST DIRECTE 49,64645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,64645

EDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 32,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,58000 = 8,25300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,69000 = 6,89150

Subtotal: 15,14450 15,14450

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042      x 33,42000 = 0,14036

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 16,77000 = 16,77000

Subtotal: 16,91036 16,91036

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22717

COST DIRECTE 32,28203
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,28203

P-193 EDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 59,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,69000 = 8,86050

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 23,58000 = 10,61100

Subtotal: 19,47150 19,47150
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Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,42000 = 0,21055

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 39,91000 = 39,91000

Subtotal: 40,12055 40,12055

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29207

COST DIRECTE 59,88412
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,88412

P-194 EE21Ç917 u Subministrament i colocació de caldera mural de
condensació a gas de 72.6 kW (80ºC-60ºC)/80 kW
(50ºC/30ºC) marca VIESSMANN o equivalent, model
Vitodens 200-W segons DIN 677 amb homologació
CE EN 676 amb cremador cilíndric MATRIX. Amb
capacitat de temperatura d'impulsió de fins a 110 ºC,
amb descens progresiu de la temperatura de caldera
amb condensació. Funcionament silenciós i baixa en
emisions contaminants com el òxid de nitrogen.
Càmara de combustió d'acer inoxidable superior. De
dimensions 530x480x850 mm(long.XamplXalt), pes
83 kg, pressió màx. de servei 4 bar, sortida de fums
de 100-150 mm, rendiment estacional de fins el
109%, amb regulació digital de la caldera Vitotrònic
100, model HC1 per al funcionament amb descens
progresiu de la temperatura de la caldera, amb
funcions de protecció de caldera i control, regulador
de la temperatura de retorn, amb display de
comandament, amb programa de commutació per la
producció d'ACS, canvia automàtic d'horari, avís de
manteniment, indicador de consum, sistema de
diagnòstic d'averia. control de temperatura de fums.
Inclou els suports antivibratoris, limitador de nivell
d'aigua. Inclou mà d'obra, materials auxiliars,
transport i posta en marxa. totalment instal·lat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 7.626,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 21,200 /R x 20,90000 = 443,08000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,200 /R x 24,37000 = 516,64400

Subtotal: 959,72400 959,72400

Materials

BE21Ç905 u Caldera mural de condensació a gas de 72.6 kW
(80ºC-60ºC)/80 kW (50ºC/30ºC) marca VIESSMANN
o equivalent, model Vitodens 200-W segons DIN 677
amb homologació CE EN 676 amb cremador cilíndric
MATRIX. Amb capacitat de temperatura d'impulsió de
fins a 110 ºC, amb descens progresiu de la
temperatura de caldera amb condensació.
Funcionament silenciós i baixa en emisions
contaminants com el òxid de nitrogen. Càmara de
combustió d'acer inoxidable superior. De dimensions
530x480x850 mm(long.XamplXalt), pes 83 kg,
pressió màx. de servei 4 bar, sortida de fums de
100-150 mm, rendiment estacional de fins el 109%,
amb regulació digital de la caldera Vitotrònic 100,
model HC1 per al funcionament amb descens
progresiu de la temperatura de la caldera, amb

1,000      x 6.666,91000 = 6.666,91000
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funcions de protecció de caldera i control, regulador
de la temperatura de retorn, amb display de
comandament, amb programa de commutació per la
producció d'ACS, canvia automàtic d'horari, avís de
manteniment, indicador de consum, sistema de
diagnòstic d'averia. control de temperatura de fums.
Inclou els suports antivibratoris, limitador de nivell
d'aigua. Inclou materials auxiliars, transport i posta en
marxa. totalment instal·lat i en funcionament.

Subtotal: 6.666,91000 6.666,91000

COST DIRECTE 7.626,63400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.626,63400

P-195 EE41XXC5 m Subministrament i col·locació de xemeneia circular
helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de
80/125 mm de diàmetre. De doble paret aillada que
permet l'evacuaciós de fums fins a coberta dels
gasos de la combuistió de calderes estanques. La
presa d'aire és independent al conducte de la
xemeneia. Paret interior AISI 316L, paret exterior AISI
304. Inclou accessoris de muntatge i subjecció. Inclós
mà d'obra, barret, materials i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada, connectada i provada.

Rend.: 1,000 77,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BE41Ç903 m Subministrament i col·locació de xemeneia circular
helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de
80/125 mm de diàmetre. De doble paret aillada que
permet l'evacuaciós de fums fins a coberta dels
gasos de la combuistió de calderes estanques. La
presa d'aire és independent al conducte de la
xemeneia. Paret interior AISI 316L, paret exterior AISI
304. Inclou accessoris de muntatge i subjecció. Inclós
mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada, connectada i provada.

1,020      x 53,39000 = 54,45780

Subtotal: 54,45780 54,45780

COST DIRECTE 77,09280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,09280

P-196 EE42Q112 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 5,36000 = 1,76880

BE42Q110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

1,020      x 2,93000 = 2,98860

Subtotal: 4,75740 4,75740

COST DIRECTE 13,81140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,81140

P-197 EE42Q312 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE42Q310 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.5 mm

1,020      x 2,35000 = 2,39700

BEW43000 u Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

0,330      x 4,85000 = 1,60050

Subtotal: 3,99750 3,99750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13581

COST DIRECTE 13,18731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,18731

P-198 EE42QB46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 61,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 20,90000 = 17,76500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,850 /R x 24,37000 = 20,71450

Subtotal: 38,47950 38,47950

Materials

BEW4B000 u Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

0,330      x 9,14000 = 3,01620

BE42QB42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 19,33000 = 19,71660

Subtotal: 22,73280 22,73280
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57719

COST DIRECTE 61,78949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,78949

P-199 EE42QC46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 44,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 20,90000 = 12,54000

Subtotal: 27,16200 27,16200

Materials

BE42QC42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 14,12000 = 14,40240

BEW49002 u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

0,330      x 7,21000 = 2,37930

Subtotal: 16,78170 16,78170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40743

COST DIRECTE 44,35113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,35113

P-200 EE42QG46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 66,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,850 /R x 24,37000 = 20,71450

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 20,90000 = 17,76500

Subtotal: 38,47950 38,47950

Materials

BEW4D000 u Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm
de diàmetre

0,330      x 10,77000 = 3,55410

BE42QG42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 23,78000 = 24,25560

Subtotal: 27,80970 27,80970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57719

COST DIRECTE 66,86639
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,86639
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P-201 EE42QJ46 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 71,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,850 /R x 24,37000 = 20,71450

A013G000 h Ajudant calefactor 0,850 /R x 20,90000 = 17,76500

Subtotal: 38,47950 38,47950

Materials

BEW4E001 u Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm
de diàmetre

0,330      x 12,40000 = 4,09200

BE42QJ42 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,020      x 27,70000 = 28,25400

Subtotal: 32,34600 32,34600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57719

COST DIRECTE 71,40269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,40269

P-202 EE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de
vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

Rend.: 1,000 28,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BE4414S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33953

COST DIRECTE 28,76453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,76453

P-203 EE4419S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de
vidre+PVC, de 250 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat

Rend.: 1,000 35,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BE4419S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
250 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 12,83000 = 12,83000
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Subtotal: 12,83000 12,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33953

COST DIRECTE 35,80453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,80453

P-204 EE51Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per
panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit per
alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+
vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior i un
teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit
Neto). Perfil en L d'alumini, a totes les aristes
longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca
Isover model climaver neto metal o similar. Inclòs ma
d'obra petit material i medis auxiliars.

Rend.: 1,000 17,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,120 /R x 24,37000 = 2,92440

A013G000 h Ajudant calefactor 0,120 /R x 20,90000 = 2,50800

Subtotal: 5,43240 5,43240

Materials

B7C4Ç901 m2 Conducte rectangular de placa rigida, format per
panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit per
alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+
vel de vidre + estructura d'acer)  per l'exterior i un
teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit
Neto). Perfil en L d'alumini, a totes les aristes
longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca
Isover model climaver neto metal o similar.

1,150      x 10,45000 = 12,01750

Subtotal: 12,01750 12,01750

COST DIRECTE 17,44990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,44990

P-205 EE52Q13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0.8 mm, amb unió baioneta,
muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000 31,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,450 /R x 20,90000 = 9,40500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,450 /R x 24,37000 = 10,96650

Subtotal: 20,37150 20,37150

Materials

BE52Q130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, amb unió baioneta

1,000      x 10,09000 = 10,09000

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,250      x 4,80000 = 1,20000

Subtotal: 11,29000 11,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30557

COST DIRECTE 31,96707
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,96707

P-206 EE617542 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de
25 mm de gruix amb làmina d'alumini en direcció
perpendicular a les fibres. Inclòs ma d'obra i petit
material.

Rend.: 1,000 7,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 24,37000 = 2,43700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 20,90000 = 2,09000

Subtotal: 4,52700 4,52700

Materials

B7C933B0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 36 a 40 kg/m3 de
25 mm de gruix amb làmina d'alumini en direcció
perpendicular a les fibres

1,020      x 2,43000 = 2,47860

Subtotal: 2,47860 2,47860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11318

COST DIRECTE 7,11878
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11878

P-207 EE6R1600 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb
xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis

Rend.: 1,000 54,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 24,37000 = 24,37000

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 20,90000 = 20,90000

Subtotal: 45,27000 45,27000

Materials

BE6R1600 m2 Xapa d'alumini de 0.6 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

1,050      x 6,29000 = 6,60450

BEY61600 u Part proporcional d'elements de muntage per a
l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini,
de 0.6 mm de gruix

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 7,60450 7,60450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,13175

COST DIRECTE 54,00625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,00625

P-208 EE92Ç934 kg Subminiostrament i col·locació d'Additiu REHAU per
aconseguir un morter de ciment CT-C25-F4 segons
UNE EN 13813 i DIN 18560 amb 45 mm de morter
per sobre del tub. Millora la conductivitat tèrmica i
augmenta la resistència a la flexotracció.
Subministrament en envàs de plàstic de 10

Rend.: 1,000 7,12 €
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kg.MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,050 /R x 24,37000 = 1,21850

A013G000 h Ajudant calefactor 0,050 /R x 20,90000 = 1,04500

Subtotal: 2,26350 2,26350

Materials

BE92Ç934 kg Additiu REHAU per aconseguir un morter de ciment
CT-C25-F4 segons UNE EN 13813 i DIN 18560 amb
45 mm de morter per sobre del tub. Millora la
conductivitat tèrmica i augmenta la resistència a la
flexotracció. Subministrament en envàs de plàstic de
10 kg.

1,000      x 4,86000 = 4,86000

Subtotal: 4,86000 4,86000

COST DIRECTE 7,12350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,12350

P-209 EE92Ç936 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL
AÏLLANT D'EPS-POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB
NOPES, AMB PLAFONS DE SUPERFÍCIE DE
1400x800 MM AMB UNA ESPESSOR BASE DE 20
MM , ALTURA TOTAL 42 MM. AMB CERTIFICAT CE
SEGONS NORMA EN 1163, RESISTÈNCIA AL FOC
SEGONS UNE EN 13501 EUROCLASE F, AMB
BARRERA ANTIVAPOR. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

Rend.: 1,000 14,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,050 /R x 24,37000 = 1,21850

A013G000 h Ajudant calefactor 0,050 /R x 20,90000 = 1,04500

Subtotal: 2,26350 2,26350

Materials

BE92Ç936 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL
AÏLLANT D'EPS-POLIESTIRÈ EXPANDIT AMB
NOPES, AMB PLAFONS DE SUPERFÍCIE DE
1400x800 MM AMB UNA ESPESSOR BASE DE 20
MM , ALTURA TOTAL 42 MM. AMB CERTIFICAT CE
SEGONS NORMA EN 1163, RESISTÈNCIA AL FOC
SEGONS UNE EN 13501 EUROCLASE F, AMB
BARRERA ANTIVAPOR. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS.

1,000      x 12,13000 = 12,13000

Subtotal: 12,13000 12,13000

COST DIRECTE 14,39350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,39350
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P-210 EE92Ç937 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FOLI DE
PROTECCIÓ, LAMINA DE PE POLIETILENO
ESPESOR 0.2mm.SUMINISTRE DE ROLLOS DE
100 METRES DE LONGITUD I DE AMPLE 600 mm A
DOBLE CAPA. INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS.

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç937 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL FOLI DE
PROTECCIÓ, LAMINA DE PE POLIETILENO
ESPESOR 0.2mm.SUMINISTRE DE ROLLOS DE
100 METRES DE LONGITUD I DE AMPLE 600 mm A
DOBLE CAPA.  INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I
MEDIS AUXILIARS.

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,55270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55270

P-211 EE92Ç938 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CINTA
ADHESIVA REHAU, PER LA UNIÓ DELS PANELLS
DE EPS O DEL FOLI DE PROTECCIÓ REHAU.

Rend.: 1,000 7,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç938 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA CINTA
ADHESIVA REHAU, PER LA UNIÓ DELS PANELLS
DE EPS O DEL FOLI DE PROTECCIÓ REHAU.

1,000      x 7,02000 = 7,02000

Subtotal: 7,02000 7,02000

COST DIRECTE 7,47270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,47270

P-212 EE92Ç939 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB
REHAU PER A CALEFACCIÓ/REFREDAMENT
RAUTHERM SPEED 16x1.5 mm. MATERIAL PE-Xa
AMB CAPA EVAL.SUMINISTRE EN ROTLLES DE
500 m DE COLOR TARONJA.

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900
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Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç939 m² SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB
REHAU PER A CALEFACCIÓ/REFREDAMENT
RAUTHERM SPEED 16x1.5 mm. MATERIAL PE-Xa
AMB CAPA EVAL.SUMINISTRE EN ROTLLES DE
500 m DE COLOR TARONJA.

1,000      x 1,39000 = 1,39000

Subtotal: 1,39000 1,39000

COST DIRECTE 1,84270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,84270

P-213 EE92Ç940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç940 m² Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

1,000      x 1,41000 = 1,41000

Subtotal: 1,41000 1,41000

COST DIRECTE 1,86270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86270

P-214 EE92Ç941 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL
REHAU PER A JUNTES DE DELITACIÓ . INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 8,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç941 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL
REHAU PER A JUNTES DE DELITACIÓ . INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,000      x 8,11000 = 8,11000

Subtotal: 8,11000 8,11000
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COST DIRECTE 8,56270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,56270

P-215 EE92Ç946 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL JOC DE
VALVULES D'ESFERA DE 1´´ HEMBRA, PER AL
COLECTOR REHAU D'ACER INOXIDABLE. INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 12,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,100 /R x 20,90000 = 2,09000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 24,37000 = 2,43700

Subtotal: 4,52700 4,52700

Materials

BE92Ç946 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL JOC DE
VALVULES D'ESFERA DE 1´´ HEMBRA, PER AL
COLECTOR REHAU D'ACER INOXIDABLE. INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,000      x 8,27000 = 8,27000

Subtotal: 8,27000 8,27000

COST DIRECTE 12,79700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79700

P-216 EE92Ç947 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL
TERMOMETRE DE CONTACTE PER AL
COLECTOR REHAU HKV-D FER D'ACER
INOXIDABLE. INCORPORA UNA MOLLA DE
SUBJECCIÓ. ESCALA DE 0ºC A 80ºC. INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç947 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL
TERMOMETRE DE CONTACTE PER AL
COLECTOR REHAU HKV-D FER D'ACER
INOXIDABLE. INCORPORA UNA MOLLA DE
SUBJECCIÓ. ESCALA DE 0ºC A 80ºC. INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,000      x 8,27000 = 8,27000

Subtotal: 8,27000 8,27000
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COST DIRECTE 8,72270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72270

P-217 EE92Ç949 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI
REHAU UP-I 8.5 PER A COLECTORS REHAU PER
A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN
ALTURA I PROFUNDITAT. MATERIAL ACER
GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB
COLOR BLANC. COMPOST DE: PLANTILLA PER
INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE
ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC AMB PORTA
ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 850 x ALTURA
750-850 x PROFUNDITAT 110-160 mm. INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 200,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç949 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI
REHAU UP-I 8.5 PER A COLECTORS REHAU PER
A INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN
ALTURA I PROFUNDITAT. MATERIAL ACER
GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB
COLOR BLANC. COMPOST DE: PLANTILLA PER
INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE
ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC AMB PORTA
ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 850 x ALTURA
750-850 x PROFUNDITAT 110-160 mm.  INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,000      x 191,76000 = 191,76000

Subtotal: 191,76000 191,76000

COST DIRECTE 200,81400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,81400

P-218 EE92Ç951 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL RACOR
REHAU EUROCONO 3/4´´ PER A UNA CONNEXIÓ
DEL TUB PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED 16 x
1.5 mm ALS COLECTORS REHAU. COMPOST
D'UN MANEGUET D'UNIÓ AMB EUROCONO I
JUNTA TÒRICA, ANELL DE COMPRESSIÓ I
RACORD DE 3/4´´. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370
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Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç951 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL RACOR
REHAU EUROCONO 3/4´´ PER A UNA CONNEXIÓ
DEL TUB PE-Xa REHAU RAUTHERM SPEED 16 x
1.5 mm ALS COLECTORS REHAU. COMPOST
D'UN MANEGUET D'UNIÓ AMB EUROCONO I
JUNTA TÒRICA, ANELL DE COMPRESSIÓ I
RACORD DE 3/4´´.  INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

1,000      x 4,90000 = 4,90000

Subtotal: 4,90000 4,90000

COST DIRECTE 5,35270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35270

P-219 EE92Ç952 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA
CURVA DE GUÍA REHAU DE 90º PER ALS TUBOS
PE-Xa RAUTHERM S 16/17. MATERIAL:
PA-POLIAMIDA. RESISTENT A TEMPERATURA DE
-5ºC FINS A 60ºC. COLOR: NEGRE. INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç952 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LA
CURVA DE GUÍA REHAU DE 90º PER ALS TUBOS
PE-Xa RAUTHERM S 16/17. MATERIAL:
PA-POLIAMIDA. RESISTENT A TEMPERATURA DE
-5ºC FINS A 60ºC. COLOR: NEGRE. INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,000      x 1,35000 = 1,35000

Subtotal: 1,35000 1,35000

COST DIRECTE 1,80270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80270

P-220 EE92Ç953 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB
PROTECTOR REHAU PER LA PROTECCIÓ DEL
TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I
17x2.0mm EN LA ZONA DEL COLECTOR I EN LES
JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR:
NEGRE. SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç953 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB
PROTECTOR REHAU PER LA PROTECCIÓ DEL
TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I
17x2.0mm EN LA ZONA DEL COLECTOR I EN LES
JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR:
NEGRE. SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,000      x 0,66000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000

COST DIRECTE 1,11270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11270

P-221 EE92Ç954 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL
TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA HT(230V),
ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ
RADIANT. CARCASA PLANA. COLOR: CARCASSA
DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA
TRASSERA: GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT
UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT
REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE921Ç954 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL
TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA HT(230V),
ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ
RADIANT. CARCASA PLANA. COLOR: CARCASSA
DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA
TRASSERA: GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT
UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT
REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

1,000      x 8,27000 = 8,27000

Subtotal: 8,27000 8,27000

COST DIRECTE 8,72270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72270

P-222 EE92Ç955 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
L'ACTUADOR TÈRMIC REHAU (230V) AMB
MICROINTERRUPTOR AUXILIAR DE FINAL DE
CARRERA PER AL CONTROL DE LES VÀLVULES
DELS COLECTORS REHAU I LA POSSIBILITAT DE
CONTROL DE LA BOMBA DE SECUNDARIA AMB
EL MICROINTERRUPTOR AUXILIAR. COMPATIBLE

Rend.: 1,000 32,94 €
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AMB TOTS ELS COLECTORS REHAU PER
INSTALACIONS RESIDENCIALS SENSE LA
NECESSITAT DE ADAPTADOR. pOSICIÓ
NORMALMENT TANCADA. POTÈNCIA
ABSORBIDA: 1.8 W. MICROINTERRUPTOR AMB
CONTACTE NORMALMENT OBERT I CARGA
MÀXIMA APLICABLE DE 700mA. INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,050 /R x 20,90000 = 1,04500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,050 /R x 24,37000 = 1,21850

Subtotal: 2,26350 2,26350

Materials

BE92Ç955 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
L'ACTUADOR TÈRMIC REHAU (230V) AMB
MICROINTERRUPTOR AUXILIAR DE FINAL DE
CARRERA PER AL CONTROL DE LES VÀLVULES
DELS COLECTORS REHAU I LA POSSIBILITAT DE
CONTROL DE LA BOMBA DE SECUNDARIA AMB
EL MICROINTERRUPTOR AUXILIAR. COMPATIBLE
AMB TOTS ELS COLECTORS REHAU PER
INSTALACIONS RESIDENCIALS SENSE LA
NECESSITAT DE ADAPTADOR. pOSICIÓ
NORMALMENT TANCADA. POTÈNCIA
ABSORBIDA: 1.8 W. MICROINTERRUPTOR AMB
CONTACTE NORMALMENT OBERT I CARGA
MÀXIMA APLICABLE DE 700mA. INCLÒS MÀ
D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

1,000      x 30,68000 = 30,68000

Subtotal: 30,68000 30,68000

COST DIRECTE 32,94350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,94350

P-223 EE92Ç956 m² Subministrament i co·locació de Panell aïllant REHAU
amb nopas ´´EASY NOP EVO 60´´ de EPS-Poliestirè
expandit. material de revestiment PS rígid, apte per a
morter normal i autoanivellant amb tipologia
constructiva A segons UNE EN1264. Gruix base de
40 mm i alçada total 60 mm amb 1,33 (m²K) / W de
resistència tèrmica efectiva. Declaració de
prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE.
Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501.
Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió
del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte per a tubs
Rehau PE-Xa Rautherm 16X1,5 - 16x2,0 - 17x2,0.
Incloas mà d'obra, ,itjans i medis auxiliars.

Rend.: 1,000 17,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,050 /R x 20,90000 = 1,04500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,050 /R x 24,37000 = 1,21850
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Subtotal: 2,26350 2,26350

Materials

BE92Ç956 m² Subministrament i co·locació de Panell aïllant REHAU
amb nopas ´´EASY NOP EVO 60´´ de EPS-Poliestirè
expandit. material de revestiment PS rígid, apte per a
morter normal i autoanivellant amb tipologia
constructiva A segons UNE EN1264. Gruix base de
40 mm i alçada total 60 mm amb 1,33 (m²K) / W de
resistència tèrmica efectiva. Declaració de
prestacions d'acord EN 13163 i marcatge CE.
Euroclasse E de reacció al foc d'acord A 13501.
Distàncies de col·locació múltiples de 5 cm. Dimensió
del panell col·locat 1400 x 800 mm. apte per a tubs
Rehau PE-Xa Rautherm 16X1,5 - 16x2,0 - 17x2,0.
Incloas mà d'obra, ,itjans i medis auxiliars.

1,000      x 15,57000 = 15,57000

Subtotal: 15,57000 15,57000

COST DIRECTE 17,83350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,83350

P-224 EE92Ç957 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU
polimèric modular P HKV-D COOL per a 10 circuits
amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en
tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a
calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres /
regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge,
purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos:
214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions:
3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els
tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs mà
d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament.

Rend.: 1,000 511,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç957 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU
polimèric modular P HKV-D COOL per a 8 circuits
amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en
tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a
calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres /
regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de
esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert /
buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància
entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1 ´´.

1,000      x 502,06000 = 502,06000
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Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 /
16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

Subtotal: 502,06000 502,06000

COST DIRECTE 511,11400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,11400

P-225 EE92Ç958 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU
polimèric modular P HKV-D COOL per a 9 circuits
amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en
tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a
calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres /
regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge,
purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos:
214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions:
3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els
tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20. Inclòs mà
d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament.

Rend.: 1,000 552,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç958 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D
COOL per a 9 circuits amb diàmetre interior de 1 ´´¼,
realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A
70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per a
calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres /
regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge,
purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos:
214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions:
3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els
tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

1,000      x 543,82000 = 543,82000

Subtotal: 543,82000 543,82000

COST DIRECTE 552,87400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 552,87400



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

P-226 EE92Ç959 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU
polimèric modular P HKV-D COOL per a 8 circuits
amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en
tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a
calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres /
regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de
esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert /
buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància
entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1 ´´.
Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.
Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 /
16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 585,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç959 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D
COOL per a 10 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura:
4 A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per
a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres /
regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge,
purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos:
214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions:
3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els
tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

1,000      x 576,41000 = 576,41000

Subtotal: 576,41000 576,41000

COST DIRECTE 585,46400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 585,46400

P-227 EE92Ç960 u Submiinistrament i col·locació de Col · lector REHAU
polimèric modular P HKV-D COOL per a 8 circuits
amb diàmetre interior de 1 ´´¼, realitzat en
tecnopolímer. Camp de temperatura: 4 A 70ºC.
Pressió màxima de treball: 6 bar. apte per a
calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres /
regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula de
esfera de tall, termòmetres, claus d'omplert /
buidatge, purgadors d'aire i kit de fixació. distància
entre eixos: 214 mm. Connexions principals: 1 ´´.
Derivacions: 3/4´´ adaptades per Eurocono.

Rend.: 1,000 866,53 €
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Compatible amb elstubs Rehau RAUTHERM 10,1 /
16/17/20.. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç960 u Col · lector REHAU polimèric modular P HKV-D
COOL per a 14 circuits amb diàmetre interior de 1
´´¼, realitzat en tecnopolímer. Camp de temperatura:
4 A 70ºC. Pressió màxima de treball: 6 bar. Apte per
a calefacció i refrescament. El col·lector polimèric es
compon de: Col·lector d'impulsió amb cabalímetres /
regulació de cabal de 0 a 300 l / h per circuit.
Col·lector de retorn amb vàlvules de tancament
incorporades i preparades per actuador elèctric per
circuit. Incorpora en impulsió i retorn, vàlvula d'esfera
de tall, termòmetres, claus d'omplert / buidatge,
purgadors d'aire i kit de fixació. Distància entre eixos:
214 mm. connexions principals: 1 ´´. Derivacions:
3/4´´ adaptades per Eurocono. Compatible amb els
tubs Rehau RAUTHERM 10,1 / 16/17/20., materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

1,000      x 857,48000 = 857,48000

Subtotal: 857,48000 857,48000

COST DIRECTE 866,53400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 866,53400

P-228 EE92Ç971 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI
REHAU UP-I 7PER A COLECTORS REHAU PER A
INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN
ALTURA I PROFUNDITAT. MATERIAL ACER
GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB
COLOR BLANC. COMPOST DE: PLANTILLA PER
INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE
ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC AMB PORTA
ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 700x ALTURA
750-850 x PROFUNDITAT 110-160 mm. INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 178,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç971 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L'ARMARI
REHAU UP-I 7PER A COLECTORS REHAU PER A
INSTALACIÓ EMPOTRADA. REGULABLE EN
ALTURA I PROFUNDITAT. MATERIAL ACER

1,000      x 169,20000 = 169,20000
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GALVANITZAT AMB PART FRONTAL LACADA AMB
COLOR BLANC. COMPOST DE: PLANTILLA PER
INSTALACIÓ, FIXACIÓ PER AL COLECTOR
REGULABLE A ALTURA I AMPLADA, PERFIL DE
ACABAT PER AL PAVIMENT I MARC AMB PORTA
ENRASADA I TANCAT. AMPLADA 700 x ALTURA
750-850 x PROFUNDITAT 110-160 mm.  INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Subtotal: 169,20000 169,20000

COST DIRECTE 178,25400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,25400

P-229 EE92Ç972 u Submiinistrament i col·locació dePont REHAU per
panell de nopas, per a la fixació addicional dels tubs
Rehau PE-Xa Rautherm S als panells aïllants amb
nopas, en traçats en diagonal, corbes i a 45º respecte
a la direcció principal de traçat. Material: PE. color
negre. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 0,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,010 /R x 24,37000 = 0,24370

A013G000 h Ajudant calefactor 0,010 /R x 20,90000 = 0,20900

Subtotal: 0,45270 0,45270

Materials

BE92Ç972 u Pont REHAU per panell de nopas, per a la fixació
addicional dels tubs Rehau PE-Xa Rautherm S als
panells aïllants amb nopas, en traçats en diagonal,
corbes i a 45º respecte a la direcció principal de
traçat. Material: PE. color negre. Inclòs materials i
medis auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 0,66270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66270

P-230 EE92Ç973 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS
Manager REHAU HC Bus MANAGER. Component
del sistema de regulació REHAU RAUMATIC HC
Bus, encarregat de la gestió i control d'instal·lacions
de calefacció i refrescament per superfícies radiants
mitjançant líniaBus. Regulador electrònic amb 8
entrades analògiques, 2 sortides analògiques, 2
entrades digitals, 7 sortides de relé,
display integrat i línia de bus integrada. Programari
REHAU amb les principals funcionalitats següents:
- Funcionament amb commutació automàtica o
manual entre les maneres Calefacció, Neutre
iRefrescament.
- Control d'1 temperatura d'impulsió.
- Control de fins a 4 temperatures d'impulsió
addicionals per mitjà de 4 mòduls d'expansió HC
BusManager.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 50

Rend.: 1,000 704,64 €
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unitats HC Bus Room Unit.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 15
Mòduls d'expansió HC Bus Manager.
- Control de fins a 10 deshumidificadors.
- Control de fins a 30 fan coils.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 9 HC
Bus Manager actuant com Esclaus.
- Comunicació amb sistemes domòtics o navegador
web, mitjançant targetes de comunicació opcionals.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 /
60Hz. Potència de consum màxim: 8 VA.Muntatge
DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.Grau
de protecció: IP20, IP40 només per la part anterior.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BE92Ç973 u REHAU HC BUS Manager REHAU HC Bus
MANAGER. Component del sistema de regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus, encarregat de la gestió i
control d'instal·lacions de calefacció i refrescament
per superfícies radiants mitjançant líniaBus.
Regulador electrònic amb 8 entrades analògiques, 2
sortides analògiques, 2 entrades digitals, 7 sortides
de relé,
display integrat i línia de bus integrada. Programari
REHAU amb les principals funcionalitats següents:
- Funcionament amb commutació automàtica o
manual entre les maneres Calefacció, Neutre
iRefrescament.
- Control d'1 temperatura d'impulsió.
- Control de fins a 4 temperatures d'impulsió
addicionals per mitjà de 4 mòduls d'expansió HC
BusManager.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 50
unitats HC Bus Room Unit.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 15
Mòduls d'expansió HC Bus Manager.
- Control de fins a 10 deshumidificadors.
- Control de fins a 30 fan coils.
- Comunicació mitjançant línia bus amb fins a 9 HC
Bus Manager actuant com Esclaus.
- Comunicació amb sistemes domòtics o navegador
web, mitjançant targetes de comunicació opcionals.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 /
60Hz. Potència de consum màxim: 8 VA.Muntatge
DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.Grau
de protecció: IP20, IP40 només per la part anterior.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

1,000      x 682,00000 = 682,00000

Subtotal: 682,00000 682,00000
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COST DIRECTE 704,63500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 704,63500

P-231 EE92Ç974 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC Bus
Mòdul d'Expansió. Component del sistema de
regulació REHAU RAUMATIC HC Bus, per a
l'ampliació de les entrades / sortides de l'HC Bus
Manager. Disposa de 4 entrades analògiques, 4
entrades digitals, 4 sortides de relé i 1 sortida
analògica. Comunicació mitjançant la línia bus amb
les HC Bus Room Unit i l'HC Bus Manager. El Mòdul
d'Expansió pot funcionar com:
- Mòdul d'Expansió-V pel control de: les vàlvules de
regulació en els col·lectors, els fan coils i els
deshumidificadors.
- Mòdul d'Expansió-FT per al control d'una
temperatura d'impulsió addicional.
Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar
fins a 15 Mòduls d'Expansió.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 /
60Hz. Potència de consum màxim: 6 VA. Muntatge
DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.
Possibilitat de muntatge en l'armari del col·lector.
Grau de protecció: IP20, IP40 només per la part
anterior
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 290,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BE92Ç974 u REHAU HC Bus Mòdul d'Expansió. Component del
sistema de regulació REHAU RAUMATIC HC Bus,
per a l'ampliació de les entrades / sortides de l'HC
Bus Manager. Disposa de 4 entrades analògiques, 4
entrades digitals, 4 sortides de relé i 1 sortida
analògica. Comunicació mitjançant la línia bus amb
les HC Bus Room Unit i l'HC Bus Manager. El Mòdul
d'Expansió pot funcionar com:
- Mòdul d'Expansió-V pel control de: les vàlvules de
regulació en els col·lectors, els fan coils i els
deshumidificadors.
- Mòdul d'Expansió-FT per al control d'una
temperatura d'impulsió addicional.
Amb un regulador HC Bus Manager poden utilitzar
fins a 15 Mòduls d'Expansió.
Tensió de funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 /
60Hz. Potència de consum màxim: 6 VA. Muntatge
DIN segons les normes DIN 43880 i UNE 21822.
Possibilitat de muntatge en l'armari del col·lector.
Grau de protecció: IP20, IP40 només per la part
anterior
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

1,000      x 267,75000 = 267,75000

Subtotal: 267,75000 267,75000
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COST DIRECTE 290,38500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,38500

P-232 EE92Ç975 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS
Room Unit. Component del sistema de regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ajust i
mesurament de la temperatura i la humitat. Display
retroil·luminat, botó d'ajust del valor de consigna, 4
tecles per: la commutació de la modalitat de
temperatura normal o reduïda, control del fan coil
associat, visualització de la data i hora i commutació
a manera apagat. La HC Bus Room Unit pot
associar-se als deshumidificadors per al manteniment
de la humitat relativa. La HC Bus Room Unit es
comunica amb el HC BUS Manager a través de la
línia bus. Amb un regulador HC Bus Manager poden
utilitzar fins a 50 HC Bus Room Unit. Tensió de
funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz.
Potència de consum màxim: 2 VA.Grau de protecció:
IP20.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 227,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BE92Ç975 u Submiinistrament i col·locació de REHAU HC BUS
Room Unit. Component del sistema de regulació
REHAU RAUMATIC HC Bus, per a l'ajust i
mesurament de la temperatura i la humitat. Display
retroil·luminat, botó d'ajust del valor de consigna, 4
tecles per: la commutació de la modalitat de
temperatura normal o reduïda, control del fan coil
associat, visualització de la data i hora i commutació
a manera apagat. La HC Bus Room Unit pot
associar-se als deshumidificadors per al manteniment
de la humitat relativa. La HC Bus Room Unit es
comunica amb el HC BUS Manager a través de la
línia bus. Amb un regulador HC Bus Manager poden
utilitzar fins a 50 HC Bus Room Unit. Tensió de
funcionament 24 VAC +10 / -15%, 50 / 60Hz.
Potència de consum màxim: 2 VA.Grau de protecció:
IP20.
Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
totalment instal·lat i en funcionament.

1,000      x 204,59000 = 204,59000

Subtotal: 204,59000 204,59000

COST DIRECTE 227,22500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 227,22500
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P-233 EE92Ç976 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda
temperatura exterior AT-HC amb allotjament inclòs,
per per utilitzar en combinació amb la regulació de la
sèrie Màster o amb la regulació REHAU RAUMATIC
HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC.
Dimensions: 102 x 94 x 40 mm. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 81,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç976 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda
temperatura exterior AT-HC amb allotjament inclòs,
per per utilitzar en combinació amb la regulació de la
sèrie Màster o amb la regulació REHAU RAUMATIC
HC Bus. Sensor de temperatura tipus NTC.
Dimensions: 102 x 94 x 40 mm. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

1,000      x 72,52000 = 72,52000

Subtotal: 72,52000 72,52000

COST DIRECTE 81,57400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,57400

P-234 EE92Ç977 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda de
temperatura d'impulsió i retorn FRT-HC d'immersió,
per per a utilitzar en combinació amb la regulació de
la sèrie Màster o amb la regulació REHAU
RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus
NTC. Longitud del cable 1,5 metres. Dimensió del
bulb de la sonda: 6 x 52 mm.. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 29,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç977 u Submiinistrament i col·locació de REHAU Sonda de
temperatura d'impulsió i retorn FRT-HC d'immersió,
per per a utilitzar en combinació amb la regulació de
la sèrie Màster o amb la regulació REHAU
RAUMATIC HC Bus. Sensor de temperatura tipus
NTC. Longitud del cable 1,5 metres. Dimensió del
bulb de la sonda: 6 x 52 mm.. Inclòs mà d'obra,
materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i en
funcionament.

1,000      x 20,09000 = 20,09000

Subtotal: 20,09000 20,09000
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COST DIRECTE 29,14400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,14400

P-235 EE92Ç978 u Submiinistrament i col·locació de Beina d'immersió
IS-HC per sonda REHAU de temperatura d'impulsió i
retorn FRT-HC. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 40,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç978 u Submiinistrament i col·locació de  Beina d'immersió
IS-HC per sonda REHAU de temperatura d'impulsió i
retorn FRT-HC. Inclòs mà d'obra, materials i medis
auxiliars. totalment instal·lat i en funcionament.

1,000      x 31,24000 = 31,24000

Subtotal: 31,24000 31,24000

COST DIRECTE 40,29400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,29400

P-236 EE92Ç979 u Submiinistrament i col·locació de Transformador de
xarxa REHAU 24 V per a centre de cablejat REHAU
Nea H 24 V, centre de cablejat REHAU Nea HC 24 V
i tots els components de regulació REHAU a 24 V.
Transformador de seguretat 230 V AC / 24 V AC
segons EN 61558, potència 30 VA. Resistència a
curtcircuits limitada amb relé de sobretemperatura
integrat. Cable de xarxa amb clavilla modelada, llarg
100 cm, llarg de cable a banda secundari
aproximadament 30 cm aïllat i proveït de terminals.
Inclou placa de muntatge per a la fixació. admet el
muntatge sobre perfils omega o mura. Inclòs mà
d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament.

Rend.: 1,000 83,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 20,90000 = 4,18000

Subtotal: 9,05400 9,05400

Materials

BE92Ç979 u Submiinistrament i col·locació de Transformador de
xarxa REHAU 24 V per a centre de cablejat REHAU
Nea H 24 V, centre de cablejat REHAU Nea HC 24 V
i tots els components de regulació REHAU a 24 V.
Transformador de seguretat 230 V AC / 24 V AC
segons EN 61558, potència 30 VA. Resistència a
curtcircuits limitada amb relé de sobretemperatura
integrat. Cable de xarxa amb clavilla modelada, llarg
100 cm, llarg de cable a banda secundari
aproximadament 30 cm aïllat i proveït de terminals.
Inclou placa de muntatge per a la fixació. admet el

1,000      x 74,14000 = 74,14000
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muntatge sobre perfils omega o mura. Inclòs mà
d'obra, materials i medis auxiliars. totalment instal·lat i
en funcionament.

Subtotal: 74,14000 74,14000

COST DIRECTE 83,19400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,19400

P-237 EEH5Ç917 u Subministrament i col·locació d'equip de bomba de
calor aigua-aigua marca CLIMAVENETA o
equivalent, model WWR DHW2/B/0121T/ de 35,1kW
en fred (7-12ºC) i 40.5kW en calor (40-45ºC), amb
refrigerant R407, amb recuperació de calor total,
equipada amb compressor SCROLL, intercanviador
de plaques, tensió de treball 400v/3/50Hz +PE;
cables del quadre elèctric enumerats; amb relé extern
de seqüència de fases; magnetotèrmics en les
cargues; targeta sèrie per el protocol
CAREL/MODBUS (RS485); senyal auxiliar 4-20 mA;
senyal remota per a Doble Set Point; entrada digital
per a habilitar el Command Limit (limitació de
potència); preconfiguració per a placa remota,
dissenyada per instal·lacions de geotèrmia. Equipada
amb 1 compresor Scroll, bescanviador de plaques.
Incorpora manòmetres de HP i LP, vàlvula modulant
de 3 vies, amortidors de goma, interuptor de flux de
l'evaporador, filtre de 1 1/2´´, dos conjunts de de 2
bombes; un pel costat de recuperació i l'altre pel
costat de la instal·lació, acumulador tèrmic de 200
litres, mà d'obra, bancada, materials, transports i
mesdis auxiliars. Tot segons especificacions
tècniques incloses en el projecte executiu. Totalment
instal·lat, i en funcionament, posta en marxa i
programat.

Rend.: 1,000 11.479,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 16,000 /R x 24,37000 = 389,92000

A013G000 h Ajudant calefactor 16,000 /R x 20,90000 = 334,40000

Subtotal: 724,32000 724,32000

Materials

BEH5Ç917 u Equip de bomba de calor aigua-aigua marca
CLIMAVENETA o equivalent, model WWR
DHW2/B/0121T/ de 35,1kW en fred (7-12ºC) i 40.5kW
en calor (40-45ºC), amb refrigerant R407, amb
recuperació de calor total, equipada amb compressor
SCROLL, intercanviador de plaques, tensió de treball
400v/3/50Hz +PE; cables del quadre elèctric
enumerats; amb relé extern de seqüència de fases;
magnetotèrmics en les cargues; targeta sèrie per el
protocol CAREL/MODBUS (RS485); senyal auxiliar
4-20 mA; senyal remota per a Doble Set Point;
entrada digital per a habilitar el Command Limit
(limitació de potència); preconfiguració per a placa
remota, dissenyada per instal·lacions de geotèrmia.
Equipada amb 1 compresor Scroll, bescanviador de
plaques. Incorpora  manòmetres de HP i LP, vàlvula
modulant de 3 vies, amortidors de goma, interuptor
de flux de l'evaporador, filtre de 1 1/2´´, dos conjunts
de de 2 bombes; un pel costat de recuperació i l'altre
pel costat de la instal·lació, acumulador tèrmic de 200

1,000      x 10.737,5000 = 10.737,50000
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litres, mà d'obra, bancada, materials, transports i
mesdis auxiliars. Tot segons especificacions
tècniques incloses en el projecte executiu. Totalment
instal·lat, i en funcionament, posta en marxa i
programat.

Subtotal: 10.737,50000 10.737,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 18,10800

COST DIRECTE 11.479,92800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.479,92800

P-238 EEJ7Ç905 u Subministrament i col·locació de Fan coil Airlan /
Aermec amb certificació Eurovent sèrie FCZI-P300 de
cabal de 321 m3/h a 60Pa, de potència frigorífica de
de 1575W i 2060W en calor. Amb motor elèctric DC
Brushless de última generació de 27W de consum,
nominal en condicions de treball, modulació contínua
del 0-100%, i estalvi de fins al 50% respecte als
habituals fan coil on / off. Oscil·lacions reduïdes de
temperatura i humitat. Ràpida resposta a ambients
climatitzats i mínim nivell de soroll. Adequar de
manera contínua el cabal d'aire a la càrrega
instantània. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de
gruix amb bateria d'intercanvi tèrmic realitzada en tub
de coure i aleta continua d'alumini fixada per
expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una
pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20
kPa per a condicions nominals. Inclou Safata auxiliar
de condensats Kit hidràulic de 3 vies VCF2I (230 T /
N) per FCZI 300 P Col·lectors amb preses roscades
femella fixats al marc per evitar trencaments durant la
connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purga i de
drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors
centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic
de pales endavant per obtenir un molt baix nivell
sonor. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de
condensats de material termoplàstic., col.locat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 516,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 3,500 /R x 20,90000 = 73,15000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,500 /R x 24,37000 = 85,29500

Subtotal: 158,44500 158,44500

Materials

BEJ7Ç905 u Fan coil Airlan / Aermec amb certificació Eurovent
sèrie FCZI-P300 de cabal de 321 m3/h a 60Pa, de
potència frigorífica  de de 1575W i 2060W en calor.
Amb motor elèctric DC Brushless de última generació
de 27W de consum, nominal en condicions de treball,
modulació contínua del 0-100%, i estalvi de fins al
50% respecte als habituals fan coil on / off.
Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat.
Ràpida resposta a ambients climatitzats i mínim nivell
de soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire
a la càrrega instantània. Construït en xapa zincada de
0,7 mm de gruix amb bateria d'intercanvi tèrmic
realitzada en tub de coure i aleta continua d'alumini
fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada
per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no

1,000      x 357,92000 = 357,92000
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superior a 20 kPa per a condicions nominals. Inclou
Safata auxiliar de condensats Kit hidràulic de 3 vies
VCF2I (230 T / N) per FCZI 300 P Col·lectors amb
preses roscades femella fixats al marc per evitar
trencaments durant la connexió a xarxa de
distribució, vàlvula de purga i de drenatge. Tren de
ventilació amb ventiladors centrífugs de doble
aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant
per obtenir un molt baix nivell sonor. Filtre d'aire de
marc metàl·lic i safata de condensats de material
termoplàstic., col.locat i en funcionament.

Subtotal: 357,92000 357,92000

COST DIRECTE 516,36500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 516,36500

P-239 EEJ7Ç906 u Subministrament i col·locació de Unitat de tractament
de baixa silueta Airlan, model FPMI 142K, de
969m3/h a 80Pa, de 4581 W de potència frigorífica i
7665 de calorífica amb motor elèctric DC Brushless
de última generació de 290W de consum elèctric,
modulació contínua del 0-100%, i estalvi de fins al
50% respecte als habituals fan coil on / off.
Oscil·lacions reduïdes de temperatura i humitat.
Ràpida resposta a ambients climatitzats i mínim nivell
de soroll. Adequar de manera contínua el cabal d'aire
a la càrrega instantània. Panell autoportant
desmuntable amb forats perforats per a muntatge en
fals sostre i aïllament termoacústic intern classe M1.
Estructura portant de panell sandvitx de 20 mm de
gruix i resistent a la corrosió. El panell sandvitx està
farcit de fibra de vidre per a una excel·lent atenuació
de la potència irradiada. Ventiladors centrífugs de
doble aspiració, pales cap. Inclou safata de
condensats, kit hidràulic de 3 vies, materials,
transport,materials i medis ausiliars. totalemtn
col.locat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.246,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 3,500 /R x 24,37000 = 85,29500

A013G000 h Ajudant calefactor 3,500 /R x 20,90000 = 73,15000

Subtotal: 158,44500 158,44500

Materials

BEJ7Ç906 u Unitat de tractament de baixa silueta Airlan, model
FPMI 142K, de  969m3/h a 80Pa, de 4581 W de
potència frigorífica i 7665 de calorífica amb motor
elèctric DC Brushless de última generació de 290W
de consum elèctric, modulació contínua del 0-100%, i
estalvi de fins al 50% respecte als habituals fan coil
on / off. Oscil·lacions reduïdes de temperatura i
humitat. Ràpida resposta a ambients climatitzats i
mínim nivell de soroll. Adequar de manera contínua el
cabal d'aire a la càrrega instantània. Panell
autoportant desmuntable amb forats perforats per a
muntatge en fals sostre i aïllament termoacústic intern
classe M1. Estructura portant de panell sandvitx de
20 mm de gruix i resistent a la corrosió. El panell
sandvitx està farcit de fibra de vidre per a una
excel·lent atenuació de la potència irradiada.
Ventiladors centrífugs de doble aspiració, pales cap.

1,000      x 1.087,61000 = 1.087,61000
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Inclou safata de condensats, kit hidràulic de 3 vies,
materials, transport,materials i medis ausiliars.
totalemtn col.locat i en funcionament.

Subtotal: 1.087,61000 1.087,61000

COST DIRECTE 1.246,05500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.246,05500

P-240 EEJAÇ909 u Subministrament i col·locació d'Unitat de tractament
d'aire marca Airlan model FMA-HP 062, de 4491
m3/h a 120 Pa, amb bateria de fred de 6.5 kW
(7-12ºC). Tot segons especificacions tècniques
adjuntades al projecte executiu. Amb certificació
Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells
sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament
de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica
per perfil perimetral d'alumini que confereix al
tancament gran resistència mecànica, excel·lent
estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargols
exterior i composta per xapa exterior lacada en blanc
amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no
decolorable, poliuretà interior de 43 Kg / m3
polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat
interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors
amb motors EC, portes frontisses i manetes
d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb
bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a
la fusteria interior amb extracció posterior per eliminar
el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per
cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de
filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums
associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques
generades mitjançant programari de selecció testat
que contempla els efectes que sobre les prestacions
de cada component exerceixen els canvis de direcció
i velocitat que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les
distàncies entre els components, l'efecte del calaix
(Distància a les parets), les politges, el tipus de
descàrrega, etc. amb la següent classificació segons
EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire
(-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L2 (R); Bypass
de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic:
TB2 i la següent atenuació acústica del panell per
banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Inclou bancada,
mà d'obra, mitjans, transport i medis auxiliars.
Totalment instal·lat, conectat, comprovat i funcionant.

Rend.: 1,000 10.271,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 10,000 /R x 20,90000 = 209,00000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,000 /R x 24,37000 = 243,70000

Subtotal: 452,70000 452,70000

Materials

BEJAÇ909 u Unitat de tractament d'aire marca Airlan model
FMA-HP 062, de 4491 m3/h a 120 Pa, amb bateria de
fred de 6.5 kW (7-12ºC). Tot segons especificacions
tècniques adjuntades al projecte executiu. Amb
certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini
i panells sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb
trencament de pont tèrmic fixats mitjançant
compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini

1,000      x 9.819,22000 = 9.819,22000
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que confereix al tancament gran resistència
mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny,
exempta de cargols exterior i composta per xapa
exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20
micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de
43 Kg / m3 polimeritzat en absència de CHFCs,
galvanitzat zincat interior, safates de condensats
d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes
frontisses i manetes d'obertura ràpida en zones en
depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i
segellats perimetralment a la fusteria interior amb
extracció posterior per eliminar el bypass, superfície
frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per
maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les
pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar
els manteniments, fitxes tècniques generades
mitjançant programari de selecció testat que
contempla els efectes que sobre les prestacions de
cada component exerceixen els canvis de direcció i
velocitat que pateix l'aire en discórrer per la UTA, les
distàncies entre els components, l'efecte del calaix
(Distància a les parets), les politges, el tipus de
descàrrega, etc. amb la següent classificació segons
EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire
(-400Pa): L1; Fuites d'aire (+ 700Pa): L2 (R); Bypass
de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic:
TB2 i la següent atenuació acústica del panell per
banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Inclou bancada,
mà d'obra, mitjans, transport i medis auxiliars.
Totalment instal·lat, conectat, comprovat i funcionant

Subtotal: 9.819,22000 9.819,22000

COST DIRECTE 10.271,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.271,92000

P-241 EEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

Rend.: 1,000 90,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 20,90000 = 7,31500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 24,37000 = 8,52950

Subtotal: 15,84450 15,84450

Materials

BEK1Ç807 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

1,000      x 75,14000 = 75,14000

Subtotal: 75,14000 75,14000
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COST DIRECTE 90,98450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,98450

P-242 EEK1Ç957 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

Rend.: 1,000 123,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 20,90000 = 7,31500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 24,37000 = 8,52950

Subtotal: 15,84450 15,84450

Materials

BEK1Ç957 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x165 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

1,000      x 107,77000 = 107,77000

Subtotal: 107,77000 107,77000

COST DIRECTE 123,61450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,61450

P-243 EEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

Rend.: 1,000 71,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 24,37000 = 8,52950

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 20,90000 = 7,31500

Subtotal: 15,84450 15,84450

Materials

BEK1Ç960 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 325x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

1,000      x 55,37000 = 55,37000

Subtotal: 55,37000 55,37000

COST DIRECTE 71,21450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,21450
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P-244 EEK2Ç906 u Subministrament i col·locació de Reixeta
impuls/retorn,alum.lacat, AT-A-825X425/S1. Inclòs
mà d'obra, materials i medis auxiliars. totalment
instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 87,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 20,90000 = 12,54000

Subtotal: 27,16200 27,16200

Materials

BEK2Ç906 u Subministrament i col·locació de  Reixeta
impuls/retorn,alum.lacat, AT-A-825X425/S1

1,000      x 60,41000 = 60,41000

Subtotal: 60,41000 60,41000

COST DIRECTE 87,57200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,57200

P-245 EEK8Ç932 u Subministrament i colocació de difusor linial amb 2
ranures d'alumini extruït amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, amb comporta de regulació
i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre
amb comporta de regulació, de 1050 mm de
llargària, marca TROX o equivalent, model
VSD50-2-M-S-VA 1050. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Rend.: 1,000 287,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 20,90000 = 15,67500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 24,37000 = 18,27750

Subtotal: 33,95250 33,95250

Materials

BEK8Ç932 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït amb
plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca
de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb
comporta de regulació, de 1050 mm de llargària,
marca TROX o equivalent, model VSD50-2-S-VA
1050.

1,000      x 252,82000 = 252,82000

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 253,92000 253,92000

COST DIRECTE 287,87250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,87250

P-246 EEKCÇ906 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER
LACAT, DE 250x250 MM, REGULACIO
VOLUMETRICA. MARCA TROX O EQUIVALENT,
MODEL RN-100. TOTALMENT INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 99,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,90000 = 8,36000

Subtotal: 18,10800 18,10800

Materials

BEKCÇ906 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER
LACAT, DE 100 MM DE DIAMETRE, REGULACIO
VOLUMETRICA, DUES ALETES OPOSADES.
MARCA TROX O EQUIVALENT, MODEL RN-100.

1,000      x 81,20000 = 81,20000

Subtotal: 81,20000 81,20000

COST DIRECTE 99,30800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,30800

P-247 EEKCÇ910 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER
LACAT, DE 250x250 MM, REGULACIO
VOLUMETRICA. MARCA TROX O EQUIVALENT,
MODEL EN-250x250. INCORPORA SERVOMOTOR
ELÈCTRIC 0-10V. TOTALMENT INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 158,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,90000 = 8,36000

Subtotal: 18,10800 18,10800

Materials

BEKCÇ910 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER
LACAT, DE 250x250, REGULACIO VOLUMETRICA,
DUES ALETES OPOSADES. MARCA TROX O
EQUIVALENT, MODEL en-250x250

1,000      x 140,40000 = 140,40000

Subtotal: 140,40000 140,40000

COST DIRECTE 158,50800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,50800

P-248 EEKEÇ903 u Subministrament i col·locació deboca de ventilació
LVS-125 R8 de trox o equivalent. Totalment
instal·lada i col·locada.

Rend.: 1,000 32,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,90000 = 6,27000

Subtotal: 13,58100 13,58100

Materials

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
tobera modular d'alta inducció, muntada suspesa al
sostre

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BEKEÇ903 u Boca de ventilació LVS-125 1,000      x 18,57000 = 18,57000

Subtotal: 18,95000 18,95000
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COST DIRECTE 32,53100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,53100

P-249 EEKEÇ921 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable
d'alta inducció model DUE-S-L-125/S1 de trox o
equivalent. Totalment instal·lada i col·locada.

Rend.: 1,000 125,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,90000 = 6,27000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 13,58100 13,58100

Materials

BEKEÇ921 u Tobera DUE-V-R-125/S1 1,000      x 111,73000 = 111,73000

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
tobera modular d'alta inducció, muntada suspesa al
sostre

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 112,11000 112,11000

COST DIRECTE 125,69100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,69100

P-250 EEKEÇ922 u Subministrament i col·locació de tobera direccionable
d'alta inducció model DUE-S-L-160/S1 de trox o
equivalent. Totalment instal·lada i col·locada.

Rend.: 1,000 136,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,90000 = 6,27000

Subtotal: 13,58100 13,58100

Materials

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
tobera modular d'alta inducció, muntada suspesa al
sostre

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BEKEÇ922 u Tobera DUE-V-R-160/S1 1,000      x 122,60000 = 122,60000

Subtotal: 122,98000 122,98000

COST DIRECTE 136,56100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,56100

P-251 EEKNÇ912 U Subministrament i col·locació de reixa de intempèrie
de construcció de lames d'acer galvanitzat, marc
frontal per subjecció. Marca trox o semblant
mod.AWG-385x330 o similar. Totalment instal·lada.
Inclòs marc, muntatge i auxiliars.

Rend.: 1,000 127,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,90000 = 6,27000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 13,58100 13,58100

Materials

BEKNÇ912 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE
LAMES D'ACER GALVANITZAT,  MARC FRONTAL
PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT
MOD.WG-1385X660.

1,000      x 113,71000 = 113,71000

Subtotal: 113,71000 113,71000

COST DIRECTE 127,29100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,29100

P-252 EEKNÇ920 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE
LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC FRONTAL
PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT
MOD.WG-1185X660.

Rend.: 1,000 325,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,90000 = 6,27000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 13,58100 13,58100

Materials

BEKNÇ920 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE
LAMES D'ACER GALVANITZAT,  MARC FRONTAL
PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT
MOD.WG-1185X660.

1,000      x 311,45000 = 311,45000

Subtotal: 311,45000 311,45000

COST DIRECTE 325,03100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,03100

P-253 EEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE
LAMES D'ACER GALVANITZAT, MARC FRONTAL
PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT
MOD.WG-985X495.

Rend.: 1,000 180,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,90000 = 6,27000

Subtotal: 13,58100 13,58100

Materials

BEKNÇ921 U REIXA DE INTEMPÈRIE DE CONSTRUCCIÓ DE
LAMES D'ACER GALVANITZAT,  MARC FRONTAL
PER SUBJECCIÓ. MARCA TROX O SEMBLANT
MOD.WG-985X495 O SIMILAR.

1,000      x 167,11000 = 167,11000

Subtotal: 167,11000 167,11000
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COST DIRECTE 180,69100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,69100

P-254 EEKPÇ902 m² Sacs intumescents per a sectorització d'incendis de
passos d'instal·lacions

Rend.: 1,000 39,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 20,90000 = 12,54000

Subtotal: 27,16200 27,16200

Materials

BEKPÇ902 m² Conjunt de sacs intumiscents. 1,000      x 11,87000 = 11,87000

Subtotal: 11,87000 11,87000

COST DIRECTE 39,03200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,03200

P-255 EEKPÇ913 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per
instal·lar en conducte circular de 400 mm de
diàmetre. EIS 120. Amb tancament per fusible tèrmic
a 72ºC, amb junta intumescent per impedir la
propagació del fum. Construida en acer galvanitzat i
material refractari.Model FKAR-EU400, marca TROX
o equivalent. Inclòs mà d'obra, material i mitjans
auxiliars. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 211,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 20,90000 = 12,54000

Subtotal: 27,16200 27,16200

Materials

BEKPÇ913 u comporta tallafoc per instal·lar en conducte circular
de 400 mm de diàmetre. EIS 120. Amb tancament per
fusible tèrmic a 72ºC, amb junta intumescent per
impedir la propagació del fum. Construida en acer
galvanitzat i material refractari.Model FKAR-EU400,
marca TROX o equivalent

1,000      x 184,70000 = 184,70000

Subtotal: 184,70000 184,70000

COST DIRECTE 211,86200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,86200

P-256 EEKPÇ914 u Submnistrament i col·locació de comporta tallafoc per
instal·lar en conducte rectangular de 450x450 mm.
EIS 120. Amb tancament per fusible tèrmic a 72ºC,
amb junta intumescent per impedir la propagació del
fum. Construida en acer galvanitzat i material
refractari. Marca TROX o equivalent, model EKA-EU
450x450. Inclòs mà d'obra, material i mitjans

Rend.: 1,000 285,93 €
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auxiliars. Totalment instal·lat.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 20,90000 = 12,54000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

Subtotal: 27,16200 27,16200

Materials

BEKPÇ914 u comporta tallafoc per instal·lar en conducte
rectangular de 450x450 mm. EIS 120. Amb
tancament per fusible tèrmic a 72ºC, amb junta
intumescent per impedir la propagació del fum.
Construida en acer galvanitzat i material refractari.
Marca TROX o equivalent, model EKA-EU 450x450.

1,000      x 258,77000 = 258,77000

Subtotal: 258,77000 258,77000

COST DIRECTE 285,93200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,93200

P-257 EEKQÇ926 u Subministrament i col·locació de comporta de
regulació d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 800
mm d´amplària i 300 mm d´alçària motoritzada amb
servomotor a 220V/50Hz, marca TROX o equivalent,
model TVJ 800x300EASY. totalment col.locada i en
funcionament. inclou materials i medis auxiliars.

Rend.: 1,000 501,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,90000 = 8,36000

Subtotal: 18,10800 18,10800

Materials

BEKQÇ926 u comporta de regulació d'aire de planxa d´acer
galvanitzat de 800 mm d´amplària i 300 mm d´alçària
motoritzada amb servomotor a 220V/50Hz, marca
TROX o equivalent, model TVJ 800x300EASY.
totalment col.locada i en funcionament. inclou
materials i medis auxiliars.

1,000      x 483,78000 = 483,78000

Subtotal: 483,78000 483,78000

COST DIRECTE 501,88800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 501,88800

P-258 EEKQÇ932 u Subministrament i col·locació de comporta d'aire de
planxa d´acer galvanitzat de 1000 mm d´amplària i
11700 mm d´alçària motoritzada amb servomotor a
24 Vdc, marca TROX o equivalent, model
JZ-S/1000x1170/Z45. totalment col.locada i en
funcionament. inclou materials i medis auxiliars.

Rend.: 1,000 452,46 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,90000 = 8,36000

Subtotal: 18,10800 18,10800

Materials

BEKQÇ932 u comporta d'aire de planxa d´acer galvanitzat de 1000
mm d´amplària i 11700 mm d´alçària motoritzada
amb servomotor a 24 Vdc, marca TROX o equivalent,
model JZ-S/1000x1170/Z45. totalment col.locada i en
funcionament. inclou materials i medis auxiliars.

1,000      x 434,35000 = 434,35000

Subtotal: 434,35000 434,35000

COST DIRECTE 452,45800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 452,45800

P-259 EEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor
en línia de 90 m3/h i 75 Pa de pressió total. Potència
motor 39 W, protecció IP-44. Model TD-250/100
ECOWATT marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs
mà d'obra, materials i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 154,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,90000 = 6,27000

Subtotal: 13,58100 13,58100

Materials

BEM3Ç903 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor
en línia de 100 m3/h i 75 Pa de pressió total. Potència
motor 35 W, protecció IP-44. Model TD-250/100
marca Soler & Palau o equivalent. Inclòs mà d'obra,
materials i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en
funcionament.

1,000      x 140,99000 = 140,99000

Subtotal: 140,99000 140,99000

COST DIRECTE 154,57100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,57100

P-260 EEM3Ç910 u Subministrament i col·locació de ventilador extractor
en línia de 580 m3/h de caudal amb descarrega
lliure. Potència motor 50 W, protecció IP-44. Model
TD-500/150 ECOWATT. Marca Soler & Palau o
equivalent. Inclòs mà d'obra, materials i mitjans
auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 172,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,90000 = 6,27000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 13,58100 13,58100
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Materials

BEM3Ç910 u Ventilador-extractor en linia TD-500/160 1,000      x 158,79000 = 158,79000

Subtotal: 158,79000 158,79000

COST DIRECTE 172,37100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,37100

P-261 EEM3Ç961 u Subministrament i col·locació d'extractor en línia,
monofàsic per a 230 V, 400 m3/h de cabal màxim
d'aire a 60 Pa, marca S&P o equivalent, model
TDx2-350/125 col.locat en conducte. Totalment
instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 1.048,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 24,37000 = 48,74000

A013G000 h Ajudant calefactor 2,000 /R x 20,90000 = 41,80000

Subtotal: 90,54000 90,54000

Materials

BEM3Ç962 u Extractor centrífug, trifasic per a 230 V, 540 m3/h de
cabal màxim d'aire, col.locat en conducte

1,000      x 684,70000 = 684,70000

BEM3Ç050 u Subministrament i col·locació d'extractor en línia,
monofàsic per a 230 V, 400 m3/h de cabal màxim
d'aire a 60 Pa, marca S&P o equivalent, model
TDx2-400/125 col.locat en conducte. Totalment
instal·lat i en funcionament.

1,000      x 272,89000 = 272,89000

Subtotal: 957,59000 957,59000

COST DIRECTE 1.048,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.048,13000

P-262 EEU4U015 u dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de
3/4' de D, col·locat roscat

Rend.: 1,000 77,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 20,90000 = 5,22500

Subtotal: 11,31750 11,31750

Materials

BEU4U015 u Dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de
3/4' de D

1,000      x 66,49000 = 66,49000

Subtotal: 66,49000 66,49000
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COST DIRECTE 77,80750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,80750

P-263 EEU4U020 u dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de
3/4' de D, col·locat roscat

Rend.: 1,000 112,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 20,90000 = 5,22500

Subtotal: 11,31750 11,31750

Materials

BEU4U020 u Dipòsit d'expansió tancat de 50 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de
3/4' de D

1,000      x 101,10000 = 101,10000

Subtotal: 101,10000 101,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16976

COST DIRECTE 112,58726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,58726

P-264 EEU4U030 u dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D, col·locat roscat

Rend.: 1,000 344,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BEU4U030 u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de
planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1'
de D

1,000      x 321,84000 = 321,84000

Subtotal: 321,84000 321,84000

COST DIRECTE 344,47500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,47500

P-265 EEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat
roscat

Rend.: 1,000 18,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

Subtotal: 6,09250 6,09250
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Materials

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

1,000      x 11,93000 = 11,93000

Subtotal: 11,93000 11,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09139

COST DIRECTE 18,11389
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,11389

P-266 EEU7U001 u Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 55x 90 mm, amb 3 compartiments com a
màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada
sobre paraments

Rend.: 1,000 43,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

Subtotal: 6,09250 6,09250

Materials

BEU7U001 u Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar i
una temperatura de 0 a 120 °C, d'esfera de 80 mm
diàmetre i 1/2' de diàmetre de rosca

1,000      x 37,02000 = 37,02000

Subtotal: 37,02000 37,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09139

COST DIRECTE 43,20389
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,20389

P-267 EEUEÇ902 u Subministrament i realització de pou per a disipació
d'energia geotermica provinent del líquid caloportador
de la bomba de calor aigua-aigua. El pou consta
d'una profunditat de 100 metres i 25 cm de diàmetre.
Inclou dues sondes de tub de PEHD PN20 de
diàmetre 32,un tub de plenat de la mateixa distància
que el pou i accessoris. Preparat per un terreny de
duresa mitja. Inclou equips auxiliars, barrena,
transport, encamisat, replenat amb morter tèrmic i
gestió residus extracció. Inclòs mà d'obra, materials i
mitjans auxiliars. Totalment completat i en funcionant.

Rend.: 1,000 4.287,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 24,37000 = 97,48000

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 20,90000 = 83,60000

Subtotal: 181,08000 181,08000

Materials

BEUEÇ902 u Subministrament i realització de pou per a disipació
d'energia geotermica provinent del líquid caloportador
de la bomba de calor aigua-aigua. El pou consta
d'una profunditat de 100 metres i 25 cm de diàmetre.
Inclou dues sondes de tub de PEHD PN20 de
diàmetre 32,un tub de plenat de la mateixa distància
que el pou i accessoris. Preparat per un terreny de
duresa mitja. Inclou equips auxiliars, barrena,

1,000      x 4.106,19000 = 4.106,19000
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transport, encamisat, replenat amb morter tèrmic i
gestió residus extracció. Inclòs mà d'obra, materials i
mitjans auxiliars.

Subtotal: 4.106,19000 4.106,19000

COST DIRECTE 4.287,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.287,27000

P-268 EEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 89,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,93000 = 12,55800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

Subtotal: 27,18000 27,18000

Materials

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb
accessoris de muntatge

1,000      x 62,22000 = 62,22000

Subtotal: 62,22000 62,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40770

COST DIRECTE 89,80770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,80770

P-269 EEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient,
amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 357,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,93000 = 12,55800

Subtotal: 27,18000 27,18000

Materials

BEV23A00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient,
amb accessoris de muntatge

1,000      x 329,45000 = 329,45000

Subtotal: 329,45000 329,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40770

COST DIRECTE 357,03770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,03770

P-270 EEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en
conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

Rend.: 1,000 422,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200
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A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,93000 = 12,55800

Subtotal: 27,18000 27,18000

Materials

BEV23C00 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa en
conducte, amb accessoris de muntatge

1,000      x 394,56000 = 394,56000

Subtotal: 394,56000 394,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40770

COST DIRECTE 422,14770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 422,14770

P-271 EEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 357,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,93000 = 12,55800

Subtotal: 27,18000 27,18000

Materials

BEV25A00 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 330,03000 = 330,03000

Subtotal: 330,03000 330,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40770

COST DIRECTE 357,61770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 357,61770

P-272 EEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs.
selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat

Rend.: 1,000 116,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,93000 = 12,55800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

Subtotal: 27,18000 27,18000

Materials

BEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs.
selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb
accessoris de muntatge

1,000      x 88,83000 = 88,83000

Subtotal: 88,83000 88,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40770

COST DIRECTE 116,41770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,41770
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P-273 EEV28030 u Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Rend.: 1,000 205,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,37000 = 24,37000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,93000 = 20,93000

Subtotal: 45,30000 45,30000

Materials

BEV28030 u Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 1,000      x 159,40000 = 159,40000

Subtotal: 159,40000 159,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67950

COST DIRECTE 205,37950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,37950

P-274 EEV2B000 u Termòstat limitador de temperatura de fums,
rearmament manual, muntat i connectat

Rend.: 1,000 158,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 20,93000 = 12,55800

Subtotal: 27,18000 27,18000

Materials

BEV2B000 u Termòstat limitador de temperatura de fums,
rearmament manual, amb accessoris de muntatge

1,000      x 131,38000 = 131,38000

Subtotal: 131,38000 131,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40770

COST DIRECTE 158,96770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,96770

P-275 EEV2Ç010 u Sonda nivell lumínic, sensibilitat 5 a 1000 lux,
cobertura 360º, sortida 0..10V, encastat a cel ras

Rend.: 1,000 62,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 4,39800 4,39800

Materials

BEV2Ç010 u Sonda nivell lumínic, sensibilitat 5 a 1000 lux,
cobertura 360º, sortida 0..10V per encastar.

1,000      x 57,73000 = 57,73000

Subtotal: 57,73000 57,73000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06597

COST DIRECTE 62,19397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,19397

P-276 EEVG2B61 u Comptador
calor.hidrodin.Q=6,0m3/h,PN=16bar,DN=25mm,T.màx
=90°C,a/sonda temp.,muntat

Rend.: 1,000 490,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,93000 = 1,04650

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

Subtotal: 7,13900 7,13900

Materials

BEVG2B61 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense
peces mòbils, per a un cabal nominal de 6,0 m3/h i
una pressió nominal de 16 bar, de 25 mm de
diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1'', per a una
temperatura màxima del fluid de 90°C en
funcionament continu, amb sonda de temperatura de
baix consum i llarga durada i capçal electrònic
mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat
per a emmagatzemar les lectures dels últims 12
mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a
energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar,
apte per a muntatge vertical u horitzontal

1,000      x 483,09000 = 483,09000

Subtotal: 483,09000 483,09000

COST DIRECTE 490,22900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 490,22900

P-277 EEVZÇ642 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb
els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini
plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001,
100002, 5x100381, 100124, 200035 i elements de
protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou
programació i posada en marxa. Totalment instal·lat i
funcionant.

Rend.: 1,000 3.769,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 20,93000 = 104,65000

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 24,37000 = 121,85000

Subtotal: 226,50000 226,50000

Materials

BEVZÇ642 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb
els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini
plcs marca Loxone sèrie  Mini Server refs 100001,
100002, 5x100381, 100124, 200035 i elements de
protecció. Totalment cablejat a bornes. Inclou
programació i posada en marxa.

1,000      x 3.543,15000 = 3.543,15000
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Subtotal: 3.543,15000 3.543,15000

COST DIRECTE 3.769,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.769,65000

P-278 EEVZÇ652 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb
els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini
plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001,
100002, 100124, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i
posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

Rend.: 1,000 3.100,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 24,37000 = 243,70000

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,93000 = 209,30000

Subtotal: 453,00000 453,00000

Materials

BEVZÇ652 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb
els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini
plcs marca Loxone sèrie  Mini Server refs 100001,
100002, 100124, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i
posada en marxa.

1,000      x 2.647,93000 = 2.647,93000

Subtotal: 2.647,93000 2.647,93000

COST DIRECTE 3.100,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.100,93000

P-279 EEVZÇ662 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb
els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini
plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001,
100002, 2x100381, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i
posada en marxa. Totalment instal·lat i funcionant.

Rend.: 1,000 3.285,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 10,000 /R x 24,37000 = 243,70000

A013M000 h Ajudant muntador 10,000 /R x 20,93000 = 209,30000

Subtotal: 453,00000 453,00000

Materials

BEVZÇ662 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb
els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini
plcs marca Loxone sèrie  Mini Server refs 100001,
100002, 2x100381, 200035 i elements de protecció.
Totalment cablejat a bornes. Inclou programació i
posada en marxa

1,000      x 2.832,39000 = 2.832,39000

Subtotal: 2.832,39000 2.832,39000
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COST DIRECTE 3.285,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.285,39000

P-280 EEVZÇA83 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb
els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini
plcs marca Loxone sèrie Mini Server refs 100001,
200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a
bornes. Inclou programació i posada en marxa.
Totalment instal·lat i funcionant.

Rend.: 1,000 1.493,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 24,37000 = 121,85000

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 20,93000 = 104,65000

Subtotal: 226,50000 226,50000

Materials

BEVZÇA83 u Quadre elèctric per a control format per: armari, amb
els elements necessaris tals com: transformador
220/24Vca,selectors, bornes, reles, contactors, mini
plcs marca Loxone sèrie  Mini Server refs 100001,
200035 i elements de protecció. Totalment cablejat a
bornes. Inclou programació i posada en marxa.

1,000      x 1.266,84000 = 1.266,84000

Subtotal: 1.266,84000 1.266,84000

COST DIRECTE 1.493,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.493,34000

P-281 EF11H711 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 21,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 20,93000 = 5,44180

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 24,37000 = 6,33620

Subtotal: 11,77800 11,77800

Materials

BFY11710 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, roscat

0,500      x 0,62000 = 0,31000

BFW11710 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4,
per a roscar

0,150      x 7,16000 = 1,07400

BF11H700 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020      x 7,78000 = 7,93560

B0A71G00 u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,320      x 0,45000 = 0,14400

Subtotal: 9,46360 9,46360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17667

COST DIRECTE 21,41827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,41827

P-282 EF11H911 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 35,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,430 /R x 20,93000 = 8,99990

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,430 /R x 24,37000 = 10,47910

Subtotal: 19,47900 19,47900

Materials

BFW11910 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per
a roscar

0,150      x 14,73000 = 2,20950

BF11H900 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020      x 12,44000 = 12,68880

BFY11910 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat

0,500      x 1,01000 = 0,50500

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,81000 = 0,23490

Subtotal: 15,63820 15,63820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29219

COST DIRECTE 35,40939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,40939

P-283 EF11HE21 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 79,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 20,93000 = 15,69750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 24,37000 = 18,27750

Subtotal: 33,97500 33,97500

Materials

BFY11E20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 5´´, soldat

0,500      x 1,42000 = 0,71000

BFW11E20 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 5´´, per
a soldar

0,150      x 29,68000 = 4,45200

BF11HE00 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020      x 38,69000 = 39,46380



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

B0A71Q00 u Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior 0,190      x 2,38000 = 0,45220

Subtotal: 45,07800 45,07800

COST DIRECTE 79,05300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,05300

P-284 EF15HG02 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura ,
fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200
mm) , amb un gruix del tub de 6,3 mm segons norma
UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat,
amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb
abraçadores

Rend.: 1,000 135,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 24,37000 = 21,93300

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 20,93000 = 18,83700

Subtotal: 40,77000 40,77000

Materials

BFW15G00 u Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat
de 8 ´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat
pintat, amb part proporcional d'elements de muntatge

0,100      x 356,18000 = 35,61800

BF15HG00 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura ,
fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200
mm) , amb un gruix del tub de 6,3 mm segons norma
UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat

1,000      x 56,30000 = 56,30000

B0A76G31 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs
de diàmetre 8´´ ´´, inclosa vareta de suspensió i tac
per fixació

0,250      x 10,42000 = 2,60500

Subtotal: 94,52300 94,52300

COST DIRECTE 135,29300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,29300

P-285 EF52B5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 16,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,145 /R x 24,37000 = 3,53365

A013M000 h Ajudant muntador 0,145 /R x 20,93000 = 3,03485

Subtotal: 6,56850 6,56850

Materials

BF52B500 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 9,32000 = 9,50640

BFW52BB0 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,150      x 3,05000 = 0,45750
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BFY5AB00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,500      x 0,32000 = 0,16000

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,43000 = 0,12900

Subtotal: 10,25290 10,25290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09853

COST DIRECTE 16,91993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,91993

P-286 EF52D5B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, de 1.5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 24,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 20,93000 = 3,76740

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,37000 = 4,38660

Subtotal: 8,15400 8,15400

Materials

BFY5AD00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,500      x 0,62000 = 0,31000

BFW52DB0 u Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,150      x 4,75000 = 0,71250

BF52D500 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020      x 14,49000 = 14,77980

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,270      x 0,79000 = 0,21330

Subtotal: 16,01560 16,01560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12231

COST DIRECTE 24,29191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29191

P-287 EFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 20,93000 = 3,76740

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,37000 = 4,38660

Subtotal: 8,15400 8,15400

Materials

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,64000 = 0,65280
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BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,76000 = 1,72800

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 2,42080 2,42080

COST DIRECTE 10,57480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,57480

P-288 EFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 24,37000 = 1,46220

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 20,93000 = 1,25580

Subtotal: 2,71800 2,71800

Materials

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,55000 = 0,56100

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,25000 = 0,97500

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,800      x 0,43000 = 0,77400

Subtotal: 2,40000 2,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04077

COST DIRECTE 5,15877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15877

P-289 EFB26455 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 4,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,37000 = 1,70590

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,93000 = 1,46510

Subtotal: 3,17100 3,17100

Materials

BFB26400 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie

1,020      x 0,55000 = 0,56100



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,09000 = 0,09000

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,25000 = 0,97500

Subtotal: 1,62600 1,62600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04757

COST DIRECTE 4,84457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84457

P-290 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 5,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 20,93000 = 1,15115

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 24,37000 = 1,34035

Subtotal: 2,49150 2,49150

Materials

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,43000 = 0,51600

BFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 1,68000 = 1,71360

BFWB5605 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,72000 = 1,11600

BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 3,44560 3,44560

COST DIRECTE 5,93710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93710

P-291 EFB4CB51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre
nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

Rend.: 1,000 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 20,93000 = 1,25580

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 24,37000 = 1,46220

Subtotal: 2,71800 2,71800

Materials

BFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 2,73000 = 2,78460
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BFYB5705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,15000 = 0,15000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,58000 = 0,63800

BFWB5705 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,76000 = 1,72800

Subtotal: 5,30060 5,30060

COST DIRECTE 8,01860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01860

P-292 EFB4ED51 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre
nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

Rend.: 1,000 10,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 24,37000 = 1,46220

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 20,93000 = 1,25580

Subtotal: 2,71800 2,71800

Materials

BFWB5805 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 8,09000 = 2,42700

BFYB5805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,23000 = 0,23000

BFB4ED51 m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,6 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 4,09000 = 4,17180

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,900      x 0,79000 = 0,71100

Subtotal: 7,53980 7,53980

COST DIRECTE 10,25780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,25780

P-293 EFC13A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 3,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 20,93000 = 1,04650

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 24,37000 = 1,21850

Subtotal: 2,26500 2,26500

Materials

BFYC1320 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,05000 = 0,05000
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BFWC1320 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,77000 = 0,23100

BFC13A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 0,53000 = 0,54060

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,250      x 0,25000 = 0,31250

Subtotal: 1,13410 1,13410

COST DIRECTE 3,39910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39910

P-294 EFC14A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 3,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 20,93000 = 1,15115

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 24,37000 = 1,34035

Subtotal: 2,49150 2,49150

Materials

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,85000 = 0,25500

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,27000 = 0,29700

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFC14A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 0,63000 = 0,64260

Subtotal: 1,25460 1,25460

COST DIRECTE 3,74610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,74610

P-295 EFC15A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 24,37000 = 1,46220

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 20,93000 = 1,25580

Subtotal: 2,71800 2,71800

Materials

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,11000 = 0,11000

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 0,99000 = 0,29700

BFC15A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN

1,020      x 1,05000 = 1,07100
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ISO 15874-2

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,32000 = 0,33600

Subtotal: 1,81400 1,81400

COST DIRECTE 4,53200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53200

P-296 EFC16A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,37000 = 1,70590

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,93000 = 1,46510

Subtotal: 3,17100 3,17100

Materials

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 1,74000 = 0,52200

BFC16A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 1,72000 = 1,75440

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,950      x 0,43000 = 0,40850

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 2,84490 2,84490

COST DIRECTE 6,01590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01590

P-297 EFC17A22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 24,37000 = 1,82775

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 20,93000 = 1,56975

Subtotal: 3,39750 3,39750

Materials

BFC17A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 2,76000 = 2,81520

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,850      x 0,58000 = 0,49300

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,23000 = 0,23000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 3,80000 = 1,14000
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Subtotal: 4,67820 4,67820

COST DIRECTE 8,07570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07570

P-298 EFC18A22 m Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

Rend.: 1,000 10,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 20,93000 = 1,67440

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 24,37000 = 1,94960

Subtotal: 3,62400 3,62400

Materials

BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 6,10000 = 1,83000

BFC18A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 4,35000 = 4,43700

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 0,79000 = 0,55300

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 7,11000 7,11000

COST DIRECTE 10,73400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,73400

P-299 EFC19A22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,37000 = 2,43700

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,93000 = 2,09300

Subtotal: 4,53000 4,53000

Materials

B0A72K00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de
diàmetre interior

0,660      x 0,40000 = 0,26400

BFYC1920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BFC19A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 63x10,5 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 5,72000 = 5,83440

BFWC1920 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 8,41000 = 2,52300

Subtotal: 8,98140 8,98140
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COST DIRECTE 13,51140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51140

P-300 EFC1AA22 m Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

Rend.: 1,000 19,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,37000 = 3,65550

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,93000 = 3,13950

Subtotal: 6,79500 6,79500

Materials

BFYC1A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BFWC1A20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 9,39000 = 2,81700

BFC1AA00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 75x12,5 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020      x 8,66000 = 8,83320

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

0,750      x 1,20000 = 0,90000

Subtotal: 12,97020 12,97020

COST DIRECTE 19,76520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,76520

P-301 EFQ3247L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 24,37000 = 2,19330

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,93000 = 1,88370

Subtotal: 4,07700 4,07700

Materials

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFQ3247A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 0,72000 = 0,73440

Subtotal: 0,78440 0,78440
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COST DIRECTE 4,86140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86140

P-302 EFQ3249L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,93000 = 2,09300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,37000 = 2,43700

Subtotal: 4,53000 4,53000

Materials

BFQ3249A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 0,99000 = 1,00980

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 1,05980 1,05980

COST DIRECTE 5,58980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58980

P-303 EFQ328BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 20,93000 = 2,30230

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 24,37000 = 2,68070

Subtotal: 4,98300 4,98300

Materials

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFQ328BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 3,20000 = 3,26400

Subtotal: 3,38400 3,38400
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COST DIRECTE 8,36700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36700

P-304 EFQ328CL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 24,37000 = 2,68070

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 20,93000 = 2,30230

Subtotal: 4,98300 4,98300

Materials

BFQ328CA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 3,94000 = 4,01880

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 4,13880 4,13880

COST DIRECTE 9,12180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12180

P-305 EFQ33A6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,93000 = 1,88370

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 24,37000 = 2,19330

Subtotal: 4,07700 4,07700

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BFQ33A6A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,37000 = 2,41740

Subtotal: 2,56740 2,56740
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,64440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64440

P-306 EFQ33A7L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 24,37000 = 2,19330

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,93000 = 1,88370

Subtotal: 4,07700 4,07700

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BFQ33A7A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,40000 = 2,44800

Subtotal: 2,59800 2,59800

COST DIRECTE 6,67500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67500

P-307 EFQ33A9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,37000 = 2,43700

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,93000 = 2,09300

Subtotal: 4,53000 4,53000

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,88000 = 2,93760

Subtotal: 3,08760 3,08760
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,61760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,61760

P-308 EFQ33CBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 9,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 24,37000 = 2,68070

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 20,93000 = 2,30230

Subtotal: 4,98300 4,98300

Materials

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,95000 = 4,02900

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,20000 = 0,20000

Subtotal: 4,22900 4,22900

COST DIRECTE 9,21200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21200

P-309 EFQ33CCL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 9,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 20,93000 = 2,30230

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 24,37000 = 2,68070

Subtotal: 4,98300 4,98300

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFQ33CCA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,69000 = 4,78380

Subtotal: 4,98380 4,98380
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,96680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,96680

P-310 EFQ33CEL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 11,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,37000 = 2,92440

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,93000 = 2,51160

Subtotal: 5,43600 5,43600

Materials

BFQ33CEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 5,47000 = 5,57940

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,20000 = 0,20000

Subtotal: 5,77940 5,77940

COST DIRECTE 11,21540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,21540

P-311 EFQ33CGL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 12,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,93000 = 2,72090

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,37000 = 3,16810

Subtotal: 5,88900 5,88900

Materials

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFQ33CGA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 6,23000 = 6,35460

Subtotal: 6,55460 6,55460
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,44360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,44360

P-312 EFQ33EBL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 12,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 20,93000 = 2,30230

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 24,37000 = 2,68070

Subtotal: 4,98300 4,98300

Materials

BFQ33EBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 7,04000 = 7,18080

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 7,43080 7,43080

COST DIRECTE 12,41380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41380

P-313 EFQ33ECL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 12,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 24,37000 = 2,68070

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 20,93000 = 2,30230

Subtotal: 4,98300 4,98300

Materials

BFQ33ECA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 7,52000 = 7,67040

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 7,92040 7,92040
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 12,90340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,90340

P-314 EFQ33EEL m Llum d'emergència permanent marca Daisalux, model
Sol o equvalent, amb làmpada led, amb una vida útil
de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor i cos de policarbonat, per
encastar.

Rend.: 1,000 15,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,93000 = 2,51160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,37000 = 2,92440

Subtotal: 5,43600 5,43600

Materials

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BFQ33EEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 9,29000 = 9,47580

Subtotal: 9,72580 9,72580

COST DIRECTE 15,16180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,16180

P-315 EFR11611 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,93000 = 2,72090

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,37000 = 3,16810

Subtotal: 5,88900 5,88900

Materials

BFYR1161 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,500      x 0,70000 = 0,35000

BFWR1161 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,150      x 5,41000 = 0,81150

BFR11610 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 3,77000 = 3,84540

Subtotal: 5,00690 5,00690
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 10,89590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,89590

P-316 EFR11711 m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE L PERFIL
REHAU PER A JUNTES DE DELITACIÓ . INCLÒS
MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I
TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 15,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,37000 = 3,16810

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,93000 = 2,72090

Subtotal: 5,88900 5,88900

Materials

BFYR1171 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,500      x 0,74000 = 0,37000

BFR11710 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 8,00000 = 8,16000

BFWR1171 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,150      x 5,67000 = 0,85050

Subtotal: 9,38050 9,38050

COST DIRECTE 15,26950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,26950

P-317 EFR11811 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 16,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,37000 = 3,16810

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,93000 = 2,72090

Subtotal: 5,88900 5,88900

Materials

BFR11810 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

1,020      x 8,84000 = 9,01680

BFWR1181 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

0,150      x 6,09000 = 0,91350

BFYR1181 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,500      x 0,78000 = 0,39000

Subtotal: 10,32030 10,32030
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 16,20930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,20930

P-318 EG11ED82 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , en format modular , de 250 A, segons
esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 349,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 18,84000 = 23,55000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 21,99000 = 27,48750

Subtotal: 51,03750 51,03750

Materials

BG11ED60 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , en format modular , de 250 A, segons
esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i
grau de protecció IP-43, IK09

1,000      x 285,58000 = 285,58000

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 11,87000 = 11,87000

Subtotal: 297,45000 297,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76556

COST DIRECTE 349,25306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,25306

P-319 EG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,84000 = 2,82600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 9,42300 9,42300

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG151712 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,62000 = 2,62000

Subtotal: 2,94000 2,94000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14135

COST DIRECTE 12,50435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,50435

P-320 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 11,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 18,84000 = 1,88400

Subtotal: 8,48100 8,48100

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 3,22000 3,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12722

COST DIRECTE 11,82822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,82822

P-321 EG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 23,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,84000 = 2,82600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 21,99000 = 12,09450

Subtotal: 14,92050 14,92050

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG161812 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 8,12000 = 8,12000

Subtotal: 8,44000 8,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22381

COST DIRECTE 23,58431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,58431
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P-322 EG1PÇ093 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o
equivalent, segons esquema elèctric de Quadre
General de Distribució, Embolcall metàlica tipus
Prisma G, amb portes amb clau. Inclos maniobra de
contactors, senyalització de funcionament de cada un
dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells.
Inclos contacte d'estat als diferencials i
magnetotèrmics. Poder de tall en capçalera de 30 ka.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit
que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva
del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà
d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i
en funcionament.

Rend.: 1,000 3.902,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 21,99000 = 175,92000

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 18,84000 = 150,72000

Subtotal: 326,64000 326,64000

Materials

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris
metàl·lics.

1,000      x 34,56000 = 34,56000

BG1PÇ093 U Quadre metàl·lic i proteccions de Merlin Gerin o
equivalent, segons  esquema elèctric de Quadre
General de Distribucions Embolcall prisma G. Inclosa
maniobra de contactors, senyalització de
funcionament de cada un dels circuits i perfectament
rotulats cada un d'ells. Inclos contacte d'estat als
diferencials. Poder de tall en capçalera de 30 ka.
Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament
pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit
que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva
del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra
perfectament connectat a la xarxa de terra.

1,000      x 3.540,98000 = 3.540,98000

Subtotal: 3.575,54000 3.575,54000

COST DIRECTE 3.902,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.902,18000

P-323 EG1PÇ094 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o
equivalent, segons esquema elèctric, Embolcall
prisma G. Inclos maniobra de contactors,
senyalització de funcionament de cada un dels
circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos
contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en
capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa
de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 2.074,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 21,99000 = 175,92000

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 18,84000 = 150,72000
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Subtotal: 326,64000 326,64000

Materials

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris
metàl·lics.

1,000      x 34,56000 = 34,56000

BG1PÇ094 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o
equivalent, segons  esquema elèctric. Embolcall
prisma G. Inclosa maniobra de contactors,
senyalització de funcionament de cada un dels
circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos
contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en
capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa
de terra.

1,000      x 1.712,88000 = 1.712,88000

Subtotal: 1.747,44000 1.747,44000

COST DIRECTE 2.074,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.074,08000

P-324 EG1PÇ095 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o
equivalent, segons esquema elèctric, Embolcall
prisma G. Inclos conmutador de xarxes, maniobra de
contactors, senyalització de funcionament de cada un
dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells.
Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall
en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa
de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 846,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 18,84000 = 150,72000

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 21,99000 = 175,92000

Subtotal: 326,64000 326,64000

Materials

BG1PÇ095 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o
equivalent, segons  esquema elèctric. Embolcall
prisma G. Inclosa maniobra de contactors,
senyalització de funcionament de cada un dels
circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos
contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en
capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa
de terra.

1,000      x 485,45000 = 485,45000

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris
metàl·lics.

1,000      x 34,56000 = 34,56000

Subtotal: 520,01000 520,01000
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COST DIRECTE 846,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 846,65000

P-325 EG1PÇ096 U Quadre metàl·lic i proteccions de Schneider o
equivalent, segons esquema elèctric, Embolcall
prisma G. Inclos conmutador de xarxes, maniobra de
contactors, senyalització de funcionament de cada un
dels circuits i perfectament rotulats cada un d'ells.
Inclos contacte d'estat als diferencials. Poder de tall
en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa
de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars.
Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 991,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 21,99000 = 175,92000

A013H000 h Ajudant electricista 8,000 /R x 18,84000 = 150,72000

Subtotal: 326,64000 326,64000

Materials

BG1PÇ096 U Quadre metàl·lic i proteccions de Merlin Gerin o
equivalent, segons  esquema elèctric. Embolcall
prisma G. Inclosa maniobra de contactors,
senyalització de funcionament de cada un dels
circuits i perfectament rotulats cada un d'ells. Inclos
contacte d'estat als diferencials. Poder de tall en
capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el
qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la
identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà
d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat
de posada a terra perfectament connectat a la xarxa
de terra.

1,000      x 629,85000 = 629,85000

BGW1Ç001 U Part proporcional d'accessoris per a armaris
metàl·lics.

1,000      x 34,56000 = 34,56000

Subtotal: 664,41000 664,41000

COST DIRECTE 991,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 991,05000

P-326 EG1PÇ097 U Quadre amb interruptors per a enceses segons
planols i esquemes. Inclòs mà d'obra, materials i
medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.

Rend.: 1,000 465,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 40,83000 40,83000

Materials

BG1PÇ097 U Quadre amb interruptors per a enceses segons
planols i esquemes.

1,000      x 425,16000 = 425,16000
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Subtotal: 425,16000 425,16000

COST DIRECTE 465,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,99000

P-327 EG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P)
de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de
10 kA, sense protecció diferencial, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 495,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 18,84000 = 28,26000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500

Subtotal: 61,24500 61,24500

Materials

BG1PUA16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW
(entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage,
sense IGA, sense protecció diferencial

1,000      x 433,58000 = 433,58000

Subtotal: 433,58000 433,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91868

COST DIRECTE 495,74368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,74368

P-328 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 21,99000 = 0,81363

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,84000 = 0,94200

Subtotal: 1,75563 1,75563

Materials

BG21H710 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 2,52000 = 2,57040
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BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 2,71040 2,71040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02633

COST DIRECTE 4,49236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49236

P-329 EG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,044 /R x 21,99000 = 0,96756

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,84000 = 0,94200

Subtotal: 1,90956 1,90956

Materials

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 5,19000 = 5,29380

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 5,43380 5,43380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02864

COST DIRECTE 7,37200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,37200

P-330 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,84000 = 0,37680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,99000 = 0,35184

Subtotal: 0,72864 0,72864

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,67000 = 0,68340
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Subtotal: 0,68340 0,68340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01093

COST DIRECTE 1,42297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42297

P-331 EG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,84000 = 0,37680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 21,99000 = 0,35184

Subtotal: 0,72864 0,72864

Materials

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,34000 = 1,36680

Subtotal: 1,36680 1,36680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01093

COST DIRECTE 2,10637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10637

P-332 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,84000 = 0,37680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 21,99000 = 0,54975

Subtotal: 0,92655 0,92655

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,09000 = 1,11180

Subtotal: 1,11180 1,11180



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01390

COST DIRECTE 2,05225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05225

P-333 EG2A5511 m Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar i
una temperatura de 0 a 120 °C, d'esfera de 80 mm
diàmetre i 1/2' de diàmetre de rosca, col·locat roscat

Rend.: 1,000 10,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 18,84000 = 1,24344

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 21,99000 = 1,45134

Subtotal: 2,69478 2,69478

Materials

BGW2A200 u Part proporcional d'accessoris per a canals
plàstiques, d'amplària fins a 110 mm

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG2A3DH5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments com a
màxim, de color blanc

1,020      x 6,77000 = 6,90540

Subtotal: 7,28540 7,28540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04042

COST DIRECTE 10,02060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,02060

P-334 EG2C1E12 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1
compartiment, muntada sobre suports horitzontals

Rend.: 1,000 18,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,082 /R x 18,84000 = 1,54488

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,165 /R x 21,99000 = 3,62835

Subtotal: 5,17323 5,17323

Materials

BGW2108D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i
100 mm d'amplària

1,000      x 1,13000 = 1,13000

BG2C10E0 m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm 1,020      x 8,96000 = 9,13920

BGY210D1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 2,77000 = 2,77000

Subtotal: 13,03920 13,03920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07760

COST DIRECTE 18,29003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,29003
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P-335 EG2C3G22 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm,
amb 2 compartiments, muntada sobre suports
horitzontals

Rend.: 1,000 64,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,205 /R x 21,99000 = 4,50795

A013H000 h Ajudant electricista 0,082 /R x 18,84000 = 1,54488

Subtotal: 6,05283 6,05283

Materials

BG2C30G0 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm 1,020      x 31,38000 = 32,00760

BGY230F1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de material sense halògens de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 10,37000 = 10,37000

BGW2308F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens,
de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 3,97000 = 3,97000

BG2Z4800 m Perfil separador per a safata aïllant sense halògens,
de 60 mm d'alçària

1,020      x 11,54000 = 11,77080

Subtotal: 58,11840 58,11840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09079

COST DIRECTE 64,26202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,26202

P-336 EG2DF6D7 m Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

Rend.: 1,000 24,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,088 /R x 18,84000 = 1,65792

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,190 /R x 21,99000 = 4,17810

Subtotal: 5,83602 5,83602

Materials

BG2ZBAD0 m Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària

1,000      x 8,94000 = 8,94000

BGY2ABD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 3,10000 = 3,10000

BG2DF6D0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 100 mm

1,000      x 6,37000 = 6,37000

Subtotal: 18,41000 18,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08754

COST DIRECTE 24,33356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33356
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P-337 EG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,52000 = 0,53040

Subtotal: 0,53040 0,53040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 1,15204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15204

P-338 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 18,84000 = 0,75360

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,63320 1,63320

Materials

BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,87000 = 0,88740

Subtotal: 0,88740 0,88740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02450

COST DIRECTE 2,54510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54510

P-339 EG3121A4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 18,84000 = 1,22460

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 21,99000 = 1,42935

Subtotal: 2,65395 2,65395
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Materials

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 5,10000 = 5,20200

Subtotal: 5,20200 5,20200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03981

COST DIRECTE 7,89576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,89576

P-340 EG3121B4 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 11,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,090 /R x 18,84000 = 1,69560

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,090 /R x 21,99000 = 1,97910

Subtotal: 3,67470 3,67470

Materials

BG3121B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 7,44000 = 7,58880

Subtotal: 7,58880 7,58880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05512

COST DIRECTE 11,31862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,31862

P-341 EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,84000 = 0,85680

Subtotal: 0,85680 0,85680
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 1,47844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47844

P-342 EG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,16000 = 1,18320

Subtotal: 1,18320 1,18320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 1,80484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80484

P-343 EG312344 m Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,64000 = 1,67280

Subtotal: 1,67280 1,67280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 2,29444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29444

P-344 EG312384 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 12,57 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,84000 = 0,94200

Subtotal: 2,04150 2,04150

Materials

BG312380 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 10,29000 = 10,49580

Subtotal: 10,49580 10,49580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03062

COST DIRECTE 12,56792
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,56792

P-345 EG312634 m Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG312630 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,77000 = 1,80540

Subtotal: 1,80540 1,80540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 2,42704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42704

P-346 EG312644 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG312640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de

1,020      x 2,58000 = 2,63160
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poliolefines amb baixa emissió fums

Subtotal: 2,63160 2,63160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 3,25324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,25324

P-347 EG312654 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 18,84000 = 0,75360

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,63320 1,63320

Materials

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 3,62000 = 3,69240

Subtotal: 3,69240 3,69240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02450

COST DIRECTE 5,35010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35010

P-348 EG312664 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 18,84000 = 0,75360

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,63320 1,63320

Materials

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 5,40000 = 5,50800

Subtotal: 5,50800 5,50800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02450

COST DIRECTE 7,16570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,16570
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P-349 EG312674 m Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre
nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,84000 = 0,94200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 2,04150 2,04150

Materials

BG312670 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 8,15000 = 8,31300

Subtotal: 8,31300 8,31300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03062

COST DIRECTE 10,38512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38512

P-350 EG312684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 14,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 18,84000 = 0,94200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 21,99000 = 1,09950

Subtotal: 2,04150 2,04150

Materials

BG312680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 12,30000 = 12,54600

Subtotal: 12,54600 12,54600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03062

COST DIRECTE 14,61812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,61812

P-351 EG312694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 23,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 18,84000 = 1,22460

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 21,99000 = 1,42935

Subtotal: 2,65395 2,65395
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Materials

BG312690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 20,26000 = 20,66520

Subtotal: 20,66520 20,66520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03981

COST DIRECTE 23,35896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,35896

P-352 EG32B124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG32B120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,21000 = 0,21420

Subtotal: 0,21420 0,21420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 0,83584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83584

P-353 EG32B134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG32B130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,33000 = 0,33660

Subtotal: 0,33660 0,33660
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 0,95824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95824

P-354 EG32B144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 21,99000 = 0,32985

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 18,84000 = 0,28260

Subtotal: 0,61245 0,61245

Materials

BG32B140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,50000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00919

COST DIRECTE 1,13164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13164

P-355 EG32B154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 18,84000 = 0,75360

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 21,99000 = 0,87960

Subtotal: 1,63320 1,63320

Materials

BG32B150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,71000 = 0,72420

Subtotal: 0,72420 0,72420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02450

COST DIRECTE 2,38190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,38190

P-356 EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50
mm2, muntat superficialment

Rend.: 1,000 9,36 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,84000 = 3,76800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 7,06650 7,06650

Materials

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,020      x 1,82000 = 1,85640

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 2,18640 2,18640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10600

COST DIRECTE 9,35890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,35890

P-357 EG513160 u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN,
col·locat

Rend.: 1,000 127,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 18,84000 = 3,76800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

Subtotal: 14,76300 14,76300

Materials

BG513160 u Comptador trifàsic directe per a mesurar consums
parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN

1,000      x 112,57000 = 112,57000

Subtotal: 112,57000 112,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22145

COST DIRECTE 127,55445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,55445

P-358 EG52ÇX02 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR
CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2, totalmente instalado y
provado. Contiene Trafos MC3-63.

Rend.: 1,000 359,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000

Subtotal: 43,98000 43,98000

Materials

BG52ÇX02 Ud Transformadores de corriente eficientes trifásicos
trafo CIRCUITOR tipo MC3-63: Compatible con la
gama de productos MC de CIRCUTOR: CVM-MINI,
CVM-NET, CVM-NET4, CVM-C, CVM-B, CDP-0,
CDP-G. Coriente máxima 63 A, diámetro interior 7,1
mm. Frecuencia 50/60 Hz, tensión de aislamiento
3kVc.a., Corriente térmica de cortocircuito 60 In,
corriente dinámica 2,5 Inth, tensión más elevada para
el material 0,72 kVc.a., clase 0,5, clase térmica B
(130ºC), tipo de encapsulado Plástico V0
autoextinguible, factor de seguridad Fs 5 , bornes

1,000      x 76,13000 = 76,13000
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secundarios precintables i terminales secundarios IP
20. Norma IEC 60044-1.

BG52ÇX01 Ud Analizador de redes eléctricas trifásicas CIRCUITOR
tipo CVM MINI-MC-ITF-RS485-C2: Analizador de
redes eléctricas trifásicas (equilibradas y
desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy
reducido tamaño, con medidas en 4 cuadrantes.
Otras características son: Medición de corriente .../5 ó
.../1 A ó .../250 mA ó .../333 mV, formato carril DIN de
tan solo 3 módulos, montaje en panel 72 x 72 mm
con frontal adaptador (M5ZZF1), comunicación
RS-485 (Modbus/RTU), dispone de dos salidas de
transistor (programables), con tecnología ITF:
protección de aislamiento galvánica, según tipo,
selección de parámetros a visualizar , selección de
página por defecto, alimentación universal (opcional),
precintable.

1,000      x 239,27000 = 239,27000

Subtotal: 315,40000 315,40000

COST DIRECTE 359,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,38000

P-359 EG611220 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material
plàstic, rodona, amb capacitat per a 2 mecanismes de
tipus modular de 2 mòduls estrets, col·locada
enrassada amb el paviment

Rend.: 1,000 12,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 18,84000 = 1,88400

Subtotal: 4,08300 4,08300

Materials

BG611220 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material
plàstic, rodona, amb capacitat per a 2 mecanismes de
tipus modular de 2 mòduls estrets, inclosos tots els
accessoris necessaris per al muntatge

1,000      x 8,41000 = 8,41000

Subtotal: 8,41000 8,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06125

COST DIRECTE 12,55425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55425

P-360 EG61U010 u Caixa de mecanismes, per a vuit elements, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,84000 = 0,37680

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

Subtotal: 0,81660 0,81660

Materials

BG61U010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 1,000      x 4,81000 = 4,81000
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Subtotal: 4,81000 4,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01225

COST DIRECTE 5,63885
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63885

P-361 EG61CSC6L7IX u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref.
85033-2 de la serie Caixa modular 85 d'UNEX ,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 29,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 18,84000 = 1,24344

Subtotal: 7,84044 7,84044

Materials

BG61CSC6L u Caixa Unex per a 6 mecanismes en U24X,per a la
instal·lació de cablejat estructurat i electricitat en llocs
de treball.
Adaptació batega i frontal a canals i motllures Unex.
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat:
mecànica (protecció contra impactes IK07),elèctrica
(material aïllant,IP4X) i en cas d'incendi (assaig del fil
incandescent a 960ºC). Llibertat d'elecció: possibilitat
d'adaptar i combinar qualsevol mecanisme modular
del mercat.
Color neutre i arestes arrodonides,que les fan
adaptables a tots els entorns.
Personalització en funció de les necessitats de cada
usuari. Facilitat de muntatge,manipulació i
manteniment:
Tapes superior i inferior encaixades a pressió.
Espai per al pas de cables,sense interferir en els
mecanismes ni en les connexions.
Possibilitat de precablejat: fixació de la caixa
independent de la col·locació de
mecanismes;perforació de la paret i anivellament de
la caixa en situació de muntatge.
Adaptador lateral que proporciona separació de
corrents a l'entrada de la caixa i garanteix el grau de
protecció elèctrica IP4X.
Entrades de motllures ja mecanitzades: pestanyes
retallables que posicionen la caixa., ref. 85033-2 de la
serie Caixa modular 85 d'UNEX

1,000      x 21,45000 = 21,45000

Subtotal: 21,45000 21,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11761

COST DIRECTE 29,40805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,40805

P-362 EG621192 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
250 mm de diàmetre sense gruixos definits

Rend.: 1,000 9,27 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,84000 = 2,50572

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 5,80422 5,80422

Materials

BG621192 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 3,38000 = 3,38000

Subtotal: 3,38000 3,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08706

COST DIRECTE 9,27128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,27128

P-363 EG631152 u Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme
modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments com a
màxim, de color blanc

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,84000 = 2,50572

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 5,80422 5,80422

Materials

BG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu mitjà, per a encastar

1,000      x 3,33000 = 3,33000

Subtotal: 3,33000 3,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08706

COST DIRECTE 9,22128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22128

P-364 EG63D15R u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 10,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,183 /R x 18,84000 = 3,44772

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 6,74622 6,74622

Materials

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,40000 = 0,40000

BG63D15R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 3,04000 = 3,04000

Subtotal: 3,44000 3,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10119

COST DIRECTE 10,28741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28741

P-365 EG63915PKHU u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample
doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa girada 45º, preu alt ref.
50000432-030 de la serie Bases elèctriques Simon
500 CIMA de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,84000 = 2,50572

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 5,80422 5,80422

Materials

BG63915PK u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1,000      x 13,06000 = 13,06000

Subtotal: 13,06000 13,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08706

COST DIRECTE 18,95128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,95128

P-366 EG63915PKHU u Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample
doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa girada 45º, preu alt ref.
50000432-037 de la serie Bases elèctriques Simon
500 CIMA de SIMON , muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 18,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,84000 = 2,50572

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 5,80422 5,80422

Materials

BG63915PK u Base Doble Schuko Simon 500 CIMA, amb
embornament per tall, sense Led, acabat vermell, ref.
50000432-037 de la serie Bases elèctriques Simon
500 CIMA de SIMON

1,000      x 13,06000 = 13,06000

Subtotal: 13,06000 13,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08706

COST DIRECTE 18,95128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,95128



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

P-367 EG6P1362 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T,
de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col.locada

Rend.: 1,000 17,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 18,84000 = 5,65200

Subtotal: 12,24900 12,24900

Materials

BG6P1362 u Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de
16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000      x 5,39000 = 5,39000

Subtotal: 5,39000 5,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18374

COST DIRECTE 17,82274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,82274

P-368 EG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat

Rend.: 1,000 51,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,170 /R x 21,99000 = 3,73830

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 18,84000 = 2,50572

Subtotal: 6,24402 6,24402

Materials

BG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar

1,000      x 45,29000 = 45,29000

Subtotal: 45,29000 45,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09366

COST DIRECTE 51,62768
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,62768

P-369 EG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a
sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V
de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras

Rend.: 1,000 75,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 4,39800 4,39800

Materials

BG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a
sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues
resistives i 1300 W de càrregues inductives i 230 V
de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i
envellidor, preu mitjà

1,000      x 70,99000 = 70,99000

Subtotal: 70,99000 70,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06597

COST DIRECTE 75,45397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,45397

P-370 EGCG1A72 u Estabilitzador de tensió electrònic, trifàsic de 6 kVA
de potència, estructura estàtica, tensió nominal
d'entrada 3x400 V (marge de regulació ±15 %),
tensió nominal de sortida 3x400 V (precisió de
regulació millor del ±2 %), freqüència de
funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment >97%,
sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i
del 300% durant 30 segons, bypass estàtic, format
autoportant, col·locat

Rend.: 1,000 2.038,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 21,99000 = 16,49250

A013H000 h Ajudant electricista 0,750 /R x 18,84000 = 14,13000

Subtotal: 30,62250 30,62250

Materials

BGCG1A72 u Estabilitzador de tensió electrònic, trifàsic de 6 kVA
de potència, estructura estàtica, tensió nominal
d'entrada 3x400 V (marge de regulació ±15 %),
tensió nominal de sortida 3x400 V (precisió de
regulació millor del ±2 %), freqüència de
funcionament de 48 a 63 Hz, rendiment >97%,
sobrecàrrega admissible del 200% durant 1 minut i
del 300% durant 30 segons, bypass estàtic, format
autoportant

1,000      x 2.007,12000 = 2.007,12000

Subtotal: 2.007,12000 2.007,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45934

COST DIRECTE 2.038,20184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.038,20184

P-371 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 29,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,248 /R x 18,84000 = 4,67232

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 21,99000 = 5,45352

Subtotal: 10,12584 10,12584

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,07000 = 4,07000

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 15,06000 = 15,06000

Subtotal: 19,13000 19,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15189

COST DIRECTE 29,40773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,40773

P-372 EGDZ1102 u Part proporcional d'elements de muntage per a
l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini,
de 0,6 mm de gruix

Rend.: 1,000 35,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 18,84000 = 4,71000

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

Subtotal: 10,20750 10,20750

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 25,42000 = 25,42000

Subtotal: 25,42000 25,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15311

COST DIRECTE 35,78061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,78061

P-373 EGE1N222 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficàcia mínima del
14.1%, col·locat amb suport sobre terra i teulada
plana

Rend.: 1,000 361,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 21,99000 = 32,98500

A013H000 h Ajudant electricista 1,500 /R x 18,84000 = 28,26000

Subtotal: 61,24500 61,24500

Materials

BGE1N221 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb

1,000      x 244,55000 = 244,55000
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connectors especials, amb una eficàcia mínima del
14.1%

BGES1210 u Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils
d'alumini extruït, per a col·locar en posició horitzontal
o vertical, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar
sobre terra i teulada plana

1,000      x 45,76000 = 45,76000

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 299,31000 299,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91868

COST DIRECTE 361,47368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,47368

P-374 EGE2ÇX12 u Instal·lació d'inversor híbrid amb sortida trifàssica
6kVA, potència nominal de sortida 6 kVA . Tensió
nominal de sortida 400 V, freqüència nominal 50/60
Hz, 2 MPPT, rang de tensions MPP a potencia
nominal entre 230 y 820 V, tensió máxima d'entrada
1000 V, rendimient euroeficiència 97,0%, grau de
protecció IP- 65, instal·lat i funcionant.

Rend.: 1,000 2.555,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 18,84000 = 18,84000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 40,83000 40,83000

Materials

BGE2ÇX12 u Instal·lació d'inversor híbrid amb sortida trifàssica
6kVA, potència nominal de sortida 6 kVA . Tensió
nominal de sortida 400 V, freqüència nominal 50/60
Hz, 2 MPPT, rang de tensions MPP a potencia
nominal entre 230 y 820 V, tensió máxima d'entrada
1000 V, rendimient euroeficiència 97,0%, grau de
protecció IP- 65.

1,000      x 2.483,69000 = 2.483,69000

BGWEÇ010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per
components d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica

5,000      x 6,15000 = 30,75000

Subtotal: 2.514,44000 2.514,44000

COST DIRECTE 2.555,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.555,27000

P-375 EH11Ç103 U Subministrament i muntatge de lluminària per a
muntatge encastat de la marca TROLL, model
Essence, amb lampada LED 29W, o similar. Incloses
tapes, subjeccions i suports per adossar al sostre.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 312,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670
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Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BH11Ç193 U Subministrament i muntatge de lluminària per a
muntatge encastat de la marca TROLL, model
Essence, amb lampada LED 29W, o similar. Incloses
tapes, subjeccions i suports per adossar al sostre.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

1,000      x 298,28000 = 298,28000

Subtotal: 298,74000 298,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 312,41601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,41601

P-376 EH11Ç109 U Subministrament i muntatge de lluminària permanent
per a muntatge encastat de la marca TROLL, model
Essence, amb lampada LED 15W, o similar. Incloses
tapes, subjeccions i suports per adossar al sostre.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 295,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BH11Ç133 U Subministrament i muntatge de lluminària permanent
per a muntatge encastat de la marca TROLL, model
Essence, amb lampada LED 15W, o similar. Incloses
tapes, subjeccions i suports per adossar al sostre.
Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

1,000      x 280,91000 = 280,91000

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 281,37000 281,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 295,04601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,04601

P-377 EH11Ç207 U Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW
(entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage,
sense IGA, sense protecció diferencial

Rend.: 1,000 344,53 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BH11Ç205 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de
superficie de la marca LEDS C4 model Curie LED, de
20W, o similar. Control electrònic, difusor de
policarbonat. i accessoris de fixació ràpida.
Inclou llum LED de 20W. Inclou tapes, subjeccions i
suports per a col·locació. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

1,000      x 330,39000 = 330,39000

Subtotal: 330,85000 330,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 344,52601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,52601

P-378 EH11Ç208 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat

Rend.: 1,000 305,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BH11Ç199 U Subministrament i muntatge de tira led de superficie i
estanca de la marca TROLL, model LED PROFILE,
amb potència de 13,2W/m, o similar. Incloses tapes,
subjeccions i suports per suspendre o per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

1,000      x 291,66000 = 291,66000

Subtotal: 292,12000 292,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 305,79601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,79601

P-379 EH11Ç321 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de
superficie de la marca LEDS C4, model Solid, amb
lampada LED 17,5W, o similar. Incloses tapes,
subjeccions i suports per muntatge. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en

Rend.: 1,000 259,34 €
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funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BH11Ç293 U Subministrament i muntatge de lluminària estanca de
superficie de la marca LEDS C4, model Solid, amb
lampada LED 17,5W, o similar. Incloses tapes,
subjeccions i suports per muntatge. Inclòs mà d'obra,
material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

1,000      x 245,20000 = 245,20000

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 245,66000 245,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 259,33601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,33601

P-380 EH11Ç754 U Subministrament dipus downlight de superficie de la
marca LAMP, model Kombic Surface, amb lampada
LED 24W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i
suports per suspendre. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

Rend.: 1,000 343,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BH11Ç796 U Subministrament dipus downlight de superficie de la
marca LAMP, model Kombic Surface, amb lampada
LED 24W, o similar. Incloses tapes, subjeccions i
suports per suspendre. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

1,000      x 329,35000 = 329,35000

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 329,81000 329,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 343,48601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,48601
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P-381 EH11Ç821 U Subministrament i muntatge de pantalla quadrada
encastada de la marca LAMP, model Modular Slim,
amb lampada LED 34W, o similar. Incloses tapes,
subjeccions i suports per muntatge encastat. Inclòs
mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 217,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BH11Ç593 U Subministrament i muntatge de pantalla quadrada
encastada de la marca LAMP, model Modular Slim,
amb lampada LED 34W, o similar. Incloses tapes,
subjeccions i suports per muntatge encastat. Inclòs
mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment
instal·lada i en funcionament.

1,000      x 203,05000 = 203,05000

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 203,51000 203,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 217,18601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,18601

P-382 EH11ÇX01 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca
Lluria, model Star 55, amb difusor de policarbonat per
a muntatge encastada. Inclou part proporcional de
font d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m.
Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o
per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

Rend.: 1,000 111,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

BH11ÇX01 U Subministramentde perfil d'alumini marca Lluria,
model Star 55, amb difusor de policarbonat per a
muntatge encastada. Inclou part proporcional de font
d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m. Incloses
tapes, subjeccions i suports per suspendre o per
adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans
auxiliars.

1,000      x 97,12000 = 97,12000

Subtotal: 97,58000 97,58000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 111,25601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,25601

P-383 EH11ÇX02 m Subministrament i muntatge de perfil d'alumini marca
Lluria, model Star 55, amb difusor de policarbonat per
a muntatge encastada. Inclou part proporcional de
font d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m.
Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o
per adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en
funcionament.

Rend.: 1,000 118,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 21,99000 = 7,25670

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 18,84000 = 6,21720

Subtotal: 13,47390 13,47390

Materials

BH11ÇX02 U Subministramentde perfil d'alumini marca Lluria,
model Star 12, amb difusor de policarbonat per a
muntatge superfície. Inclou part proporcional de font
d'alimentació, tira led color 840 de 13,2w/m. Incloses
tapes, subjeccions i suports per suspendre o per
adossar al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans
auxiliars.

1,000      x 104,80000 = 104,80000

BHW11000 u Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 105,26000 105,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20211

COST DIRECTE 118,93601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,93601

P-384 EH1LÇX03 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel,
model Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa,
il·luminació directa, equip Dali, led 35W, cos alumini,
difusor en tira linial de policarbonat. Inclou canal
lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes,
difusor. Totalment instal·lada i funcionant.

Rend.: 1,000 393,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,84000 = 0,37680

Subtotal: 0,81660 0,81660

Materials

BH1LÇX03 u Subministrament de lluminària Zumtobel, model
Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa, il·luminació
directa, equip Dali,  led 35W, cos alumini, difusor en
tira linial de policarbonat. Inclou canal lluminària,
suports, cobertes, accessoris unió, tapes, difusor.

1,000      x 392,67000 = 392,67000
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Subtotal: 392,67000 392,67000

COST DIRECTE 393,48660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 393,48660

P-385 EH1LÇX04 u Subministrament i muntatge de lluminària Zumtobel,
model Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa,
il·luminació directa i indirecta, equip Dali, led 35W,
cos alumini, difusor en tira linial de policarbonat.
Inclou canal lluminària, suports, cobertes, accessoris
unió, tapes, difusor. Totalment instal·lada i funcionant.

Rend.: 1,000 442,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 18,84000 = 0,37680

Subtotal: 0,81660 0,81660

Materials

BH1LÇX04 u Subministrament de lluminària Zumtobel, model
Slotlight Infinity, per a instal·ació suspesa, il·luminació
directa i indirecta, equip Dali,  led 35W, cos alumini,
difusor en tira linial de policarbonat. Inclou canal
lluminària, suports, cobertes, accessoris unió, tapes,
difusor.

1,000      x 441,34000 = 441,34000

Subtotal: 441,34000 441,34000

COST DIRECTE 442,15660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 442,15660

P-386 EH61Ç299 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL TUB
PROTECTOR REHAU PER LA PROTECCIÓ DEL
TUB REHAU PE-Xa RAUTHERM S 16x2.0mm I
17x2.0mm EN LA ZONA DEL COLECTOR I EN LES
JUNTES DE DILATACIÓ. MATERIAL: PE; COLOR:
NEGRE. SUBMINISTRAMENT: ROTLLOS DE 50m.
INCLÒS MÀ D'OBRA, MATERIALS I MEDIS
AUXILIARS I TOTALMENT INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 104,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,84000 = 2,82600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

Subtotal: 6,12450 6,12450

Materials

BH61Ç299 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb
làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a
270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 98,38000 = 98,38000

Subtotal: 98,38000 98,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09187

COST DIRECTE 104,59637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,59637

P-387 EH61Ç300 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DEL
TERMOSTAT AMBIENT REHAU NEA HT(230V),
ADECUAT PER A APLICACIONS DE CALEFACCIÓ
RADIANT. CARCASA PLANA. COLOR: CARCASSA
DAVANTERA: BLANC TRÀFIC; CARCASSA
TRASSERA: GRIS ANTRACITA. OPCIONALMENT
UTILIZABLE AMB EL CENTRE DE CABLEJAT
REHAU NEA H 230V. INCLÒS MÀ D'OBRA,
MATERIALS I MEDIS AUXILIARS I TOTALMENT
INSTAL·LAT.

Rend.: 1,000 106,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,84000 = 2,82600

Subtotal: 6,12450 6,12450

Materials

BH61Ç300 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

1,000      x 100,09000 = 100,09000

Subtotal: 100,09000 100,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09187

COST DIRECTE 106,30637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,30637

P-388 EH61ÇC99 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb
làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a
270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

Rend.: 1,000 91,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 21,99000 = 3,29850

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 18,84000 = 2,82600

Subtotal: 6,12450 6,12450

Materials

BH61ÇC99 u Llum d'emergència Hydra N5 o equvalent amb
làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a
270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 85,61000 = 85,61000
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Subtotal: 85,61000 85,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09187

COST DIRECTE 91,82637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,82637

P-389 EH61RC7A u Subministrament i muntatge de tira led de superficie i
estanca de la marca TROLL, model LED PROFILE,
amb potència de 34,4W, o similar. Incloses tapes,
subjeccions i suports per suspendre o per adossar al
sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Totalment instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 97,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 18,84000 = 5,65200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

Subtotal: 12,24900 12,24900

Materials

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

1,000      x 3,88000 = 3,88000

BH61RH7A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

1,000      x 81,66000 = 81,66000

Subtotal: 85,54000 85,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18374

COST DIRECTE 97,97274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,97274

P-390 EH6E1110 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58
W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de
protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h, col·locat

Rend.: 1,000 78,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 18,84000 = 5,65200

Subtotal: 12,24900 12,24900

Materials

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,50000 = 0,50000

BH6E1110 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,000      x 65,48000 = 65,48000

Subtotal: 65,98000 65,98000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18374

COST DIRECTE 78,41274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,41274

P-391 EJ13MAN1 u Subministre i col.locació de lavabo mural de
porcellana vitrificada, model scola de Duravit o
qualitat equivalent.

Rend.: 1,000 239,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 20,90000 = 2,09000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

Subtotal: 11,83800 11,83800

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,35000 = 0,35875

BJ13MAN1 ut Subministre i col.locació de lavabo mural de
porcellana vitrificada, model scola de Duravit o
qualitat equivalent.

1,000      x 227,41000 = 227,41000

Subtotal: 227,41000 227,41000

COST DIRECTE 239,60675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,60675

P-392 EJ13ML01 u Subministre i col.locació de lavabo mural de
porcellana vitrificada, model architec #076635 de
Duravit o qualitat equivalent.

Rend.: 1,000 219,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 20,90000 = 2,09000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

Subtotal: 11,83800 11,83800

Materials

BJ13ML01 u Lavabo mural de porcellana vitrificada, model architec
#076635 de Duravit o qualitat equivalent.

1,000      x 207,64000 = 207,64000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,35000 = 0,35875

Subtotal: 207,99875 207,99875

COST DIRECTE 219,83675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,83675

P-393 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada The Gap o similar ,
de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 288,83 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 24,37000 = 30,46250

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 20,90000 = 7,10600

Subtotal: 37,56850 37,56850

Materials

BJ14BA1P u Inodor The Gap per a col·locar sobre el paviment de
porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu alt

1,000      x 250,15000 = 250,15000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,35000 = 0,17220

Subtotal: 250,32220 250,32220

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93921

COST DIRECTE 288,82991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,82991

P-394 EJ14BMAN u Inodor de porcellana esmaltada adapatat minusvàlid,
de sortida vertical, amb seient i tapa, Tipus Accés de
Roca, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

Rend.: 1,000 288,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 20,90000 = 7,10600

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 24,37000 = 30,46250

Subtotal: 37,56850 37,56850

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,35000 = 0,17220

BJ14BA1P u Inodor The Gap per a col·locar sobre el paviment de
porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu alt

1,000      x 250,15000 = 250,15000

Subtotal: 250,32220 250,32220

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93921

COST DIRECTE 288,82991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,82991

P-395 EJ18U100 u Lavabo de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant,
col·locada soldada a taller a taulell d'acer inoxidable i
polida, Mod Redondo d Roca

Rend.: 1,000 97,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,37000 = 24,37000

Subtotal: 24,37000 24,37000
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Materials

BJ18U100 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant,
per a soldada a taulell d'acer inoxidable

1,000      x 72,79000 = 72,79000

Subtotal: 72,79000 72,79000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,60925

COST DIRECTE 97,76925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,76925

P-396 EJ1AB21NKRQ u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Article: ref. 10120 de la serie zinc de GALA

Rend.: 1,000 126,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,90000 = 3,13500

Subtotal: 17,75700 17,75700

Materials

BJ1AB21NK u Abocador Zinc de GALA de 42,5 x 50 x 45 cm. No
inclou reixeta., ref. 10120 de la serie zinc de GALA

1,000      x 106,90000 = 106,90000

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 5,85000 = 1,43325

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 14,35000 = 0,21525

Subtotal: 108,54850 108,54850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44393

COST DIRECTE 126,74943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,74943

P-397 EJ1Z7821HDK u Peça de suport en forma de L per a Encimera , fixada
envà de plaques, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 31,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,083 /R x 20,90000 = 1,73470

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,330 /R x 24,37000 = 8,04210

Subtotal: 9,77680 9,77680

Materials

BJ1ZMAN1 u Peça de suport en forma de L per a Encimera , fixada
envà de plaques, col·locada amb fixacions
mecàniques

1,000      x 21,35000 = 21,35000

Subtotal: 21,35000 21,35000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24442

COST DIRECTE 31,37122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,37122

P-398 EJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 48,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,112 /R x 24,37000 = 2,72944

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 20,90000 = 2,34080

Subtotal: 5,07024 5,07024

Materials

BJ239111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 43,49000 = 43,49000

Subtotal: 43,49000 43,49000

COST DIRECTE 48,56024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,56024

P-399 EJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
sobre paret, de llautó cromat, preu superior, amb
entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 78,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 24,37000 = 10,96650

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 20,90000 = 2,34080

Subtotal: 13,30730 13,30730

Materials

BJ23A111 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar a la paret, de llautó cromat, preu superior,
amb entrada de 1/2´´

1,000      x 64,91000 = 64,91000

Subtotal: 64,91000 64,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19961

COST DIRECTE 78,41691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,41691

P-400 EJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada
superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb
broc giratori i airejador, amb dues entrades

Rend.: 1,000 109,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,37000 = 14,62200

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,90000 = 3,13500
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Subtotal: 17,75700 17,75700

Materials

BJ281010 u Aixeta automescladora per a aigüera, mural, per a
muntar superficialment, de llautó cromat, amb broc
giratori i airejador, amb dues entrades

1,000      x 91,02000 = 91,02000

Subtotal: 91,02000 91,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26636

COST DIRECTE 109,04336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,04336

P-401 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000 23,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,90000 = 1,04500

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 5,91900 5,91900

Materials

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 17,82000 = 17,82000

Subtotal: 17,82000 17,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08879

COST DIRECTE 23,82779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,82779

P-402 EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 265,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 23,58000 = 23,58000

Subtotal: 23,58000 23,58000

Materials

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

1,000      x 241,77000 = 241,77000

Subtotal: 241,77000 241,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35370

COST DIRECTE 265,70370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,70370
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P-403 EJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i
600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 130,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 23,58000 = 8,25300

Subtotal: 8,25300 8,25300

Materials

BJ46U015 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i
600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

1,000      x 122,16000 = 122,16000

Subtotal: 122,16000 122,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12380

COST DIRECTE 130,53680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,53680

P-404 EJ46UMAN u Bastiment i registre abatible de 60x60, xapa metalica
galvanitzada, amb escala escamotejable per accés a
instal.lacions de badalot escala, per a una alçada
entre plantes de fins a 3 m, incloent elements de
reforç tanca i escala.

Rend.: 1,000 1.060,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 2,000 /R x 23,97000 = 47,94000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 2,000 /R x 23,58000 = 47,16000

BJ46UMAN ut Bastiment i registre abatible de 60x60, xapa metalica
galvanitzada, amb escala escamotejable per accés a
instal.lacions de badalot escala, per a una alçada
entre plantes de  fins a 3 m, incloent elements de
reforç tanca i escala.

1,000      x 964,01000 = 964,01000

Subtotal: 964,01000 964,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,42650

COST DIRECTE 1.060,53650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.060,53650

P-405 EJ681161 u Separador de microbombolles d'aire i llots, amb
carcassa d'acer de designació 1S235JR segons
UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 50 mm
de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 8 m3/h,
per a una pressió màxima de 10 bar i una
temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos
filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de
llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula
de purga automàtica en la part superior i vàlvula
d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos,
muntat entre tubs i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 513,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,37000 = 24,37000
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A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,93000 = 20,93000

Subtotal: 45,30000 45,30000

Materials

BJ681161 u llotrador de microbombolles d'aire i llots, amb
carcassa d'acer de designació 1S235JR segons
UNE-EN 10027, amb connexions soldades de 50 mm
de diàmetre nominal, per a un cabal de fins a 8 m3/h,
per a una pressió màxima de 10 bar i una
temperatura màxima del fluid de 110°C, amb cos
filtrant de malla de coure, amb dipòsit decantador de
llots a la part inferior amb vàlvula d'extracció, vàlvula
de purga automàtica en la part superior i vàlvula
d'extracció de grans quantitats d'aire muntada al cos

1,000      x 468,66000 = 468,66000

Subtotal: 468,66000 468,66000

COST DIRECTE 513,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 513,96000

P-406 EJAAÇ071 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador
d'estratificació mixte de gran qualitat d'acer (S235 JR)
marca TISUN de 2000 litres de capacitat per servei
de calefacció i producció d'aigua calenta amb
combinació amb una instal·lació solar. Disponibles
totes les connexions necessaries, incluides 2
maneguet de 2´´ per a resistencies elèctriques
ensroscables. Inclou: aïllament de Vellon de fibres de
poliester per a PC2WR2000 i una llança de circulació
WT5. Inclou instalació, mà d'obra i transport.

Rend.: 1,000 5.793,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 20,90000 = 1,56750

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 8,87850 8,87850

Materials

BJZAU010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 1,000      x 16,99000 = 16,99000

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,
amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 10,41000 = 10,41000

BJAAÇ071 u Dipòsit d'Acumulador d'estratificació mixte de gran
qualitat d'acer (S235 JR) marca TISUN de 2000 litres
de capacitat per servei de calefacció i producció
d'aigua calenta amb combinació amb una instal·lació
solar. Disponibles totes les connexions necessaries,
incluides 2 maneguet  de 2´´ per a resistencies
elèctriques ensroscables. Inclou: aïllament de Vellon
de fibres de poliester per a PC2WR2000 i una llança
de circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i
transport.

1,000      x 5.573,96000 = 5.573,96000

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 183,09000 = 183,09000

Subtotal: 5.784,45000 5.784,45000
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COST DIRECTE 5.793,32850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.793,32850

P-407 EJAAÇ072 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador
d'estratificació mixt de 500 litres de capacitat de gran
qualitat d'acer (S 235 JR) per a servei de calefacció i
producció d'aigua calenta en combinació amb una
instal·lació solar marca TISUN o equivalent, model
PC500. La càrrega solar estratificada es realitza
mitjançant l'intercanviador tèrmic d'esfera extern.
l'acumulador disposa d'un tub en espiral d'acer
inoxidable on es produeix l'aigua calenta segons el
principi higiènic d'escalfament per pas continu.
Disponibles totes les connexions necessàries,
inclosos 2 maneguets de 2 ´´per resistències
elèctriques enroscables. L'acumulador es col·loca
sobre un anell de suport.. Inclou: aïllament de Vellon
de fibres de poliester per a PC500 i una llança de
circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i
transport, materials i medis auxiliars

Rend.: 1,000 3.024,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,075 /R x 20,90000 = 1,56750

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 8,87850 8,87850

Materials

BJAAÇ072 u Subministrament i col·locació de dipòsit d'Acumulador
d'estratificació mixt de 500 litres de capacitat de gran
qualitat d'acer (S 235 JR) per a servei de calefacció i
producció d'aigua calenta en combinació amb una
instal·lació solar marca TISUN o equivalent, model
PC500. La càrrega solar estratificada es realitza
mitjançant l'intercanviador tèrmic d'esfera extern.
l'acumulador disposa d'un tub en espiral d'acer
inoxidable on es produeix l'aigua calenta segons el
principi higiènic d'escalfament per pas continu.
Disponibles totes les connexions necessàries,
inclosos 2 maneguets de 2 ´´per resistències
elèctriques enroscables. L'acumulador es col·loca
sobre un anell de suport.. Inclou: aïllament de Vellon
de fibres de poliester per a PC500 i una llança de
circulació WT5. Inclou instalació, mà d'obra i
transport, materials i medis auxiliars

1,000      x 2.805,52000 = 2.805,52000

BJZAU010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 1,000      x 16,99000 = 16,99000

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,
amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 10,41000 = 10,41000

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 183,09000 = 183,09000

Subtotal: 3.016,01000 3.016,01000
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COST DIRECTE 3.024,88850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.024,88850

P-408 EJAAU060 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas
de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de
seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb
purgador i equip de protecció catòdica, muntat
vertical a terra i amb totes les connexions fetes

Rend.: 1,000 2.110,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 4,500 /R x 20,90000 = 94,05000

A012J000 h Oficial 1a lampista 4,500 /R x 24,37000 = 109,66500

Subtotal: 203,71500 203,71500

Materials

BJZAU030 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador
de fins a 500 l de capacitat

1,000      x 183,09000 = 183,09000

BJAAU060 u Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l
de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas
de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del
bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica
de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de
poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions
roscades, per a muntar vertical a terra

1,000      x 1.696,48000 = 1.696,48000

BJZAU020 u Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal,
amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3
kg

1,000      x 10,41000 = 10,41000

BJZAU010 u Caixa de mecanismes per a 8 elements, preu alt 1,000      x 16,99000 = 16,99000

Subtotal: 1.906,97000 1.906,97000

COST DIRECTE 2.110,68500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.110,68500

P-409 EJM12405 u Comptador aigua
p/veloc.,llautó,DN=1´´,connect.bat./ramal

Rend.: 1,000 250,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,90000 = 1,04500

Subtotal: 5,91900 5,91900

Materials

BJM1Ç915 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda,
classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal
nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions
roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o
vertical

1,000      x 245,00000 = 245,00000
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Subtotal: 245,00000 245,00000

COST DIRECTE 250,91900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,91900

P-410 EJM1Ç912 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA
1/2´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB
SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS MUNTATGE,
ACCESSORIS I AUXILIARS. TOTALMENT
INSTAL·LAT I FUNCIONANT.

Rend.: 1,000 85,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BJM1Ç912 U COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA
1/2´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB
SORTIDA PER IMPULSOS.

1,000      x 62,79000 = 62,79000

Subtotal: 62,79000 62,79000

COST DIRECTE 85,42500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,42500

P-411 EJM1Ç913 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA
3/4´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB
SORTIDA PER IMPULSOS. INCLÒS MUNTATGE,
ACCESSORIS I AUXILIARS. TOTALMENT
INSTAL·LAT I FUNCIONANT.

Rend.: 1,000 90,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

A013J000 h Ajudant lampista 0,500 /R x 20,90000 = 10,45000

Subtotal: 22,63500 22,63500

Materials

BJM1Ç913 U COMPTADOR D'AIGUA PER CANONADA
3/4´´.MUNTAT SEGONS NORMATIVA. AMB
SORTIDA PER IMPULSOS.

1,000      x 67,92000 = 67,92000

Subtotal: 67,92000 67,92000

COST DIRECTE 90,55500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,55500



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 263

PARTIDES D'OBRA

P-412 EJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, instal·lat encastat en mur

Rend.: 1,000 141,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,93000 = 10,46500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

Subtotal: 22,65000 22,65000

Materials

BJMAU010 u Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

1,000      x 118,85000 = 118,85000

Subtotal: 118,85000 118,85000

COST DIRECTE 141,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,50000

P-413 EK213216 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions
mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a
màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat, muntat
entre tubs

Rend.: 1,000 389,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 24,37000 = 18,27750

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 20,93000 = 15,69750

Subtotal: 33,97500 33,97500

Materials

BK213210 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions
mitjana A i baixa de sortida, de 25 m3/h, com a
màxim, sense vàlvula de seguretat, roscat

1,000      x 354,97000 = 354,97000

Subtotal: 354,97000 354,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50963

COST DIRECTE 389,45463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,45463

P-414 EK236216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs

Rend.: 1,000 174,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 24,37000 = 26,80700

A013M000 h Ajudant muntador 1,100 /R x 20,93000 = 23,02300

Subtotal: 49,83000 49,83000

Materials

BK236210 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 2´´, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla

1,000      x 124,11000 = 124,11000

Subtotal: 124,11000 124,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74745

COST DIRECTE 174,68745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,68745

P-415 EK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm
de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE
80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de
54 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable
amb reblert de resina de poliuretà

Rend.: 1,000 189,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,37000 = 36,55500

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,93000 = 31,39500

Subtotal: 67,95000 67,95000

Materials

BFYB3842 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, per a soldar

1,000      x 0,27000 = 0,27000

B0A71K02 u Abraçadora metàl·lica, de 63 mm de diàmetre interior 3,000      x 0,99000 = 2,97000

BFY5AD00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000      x 0,62000 = 0,62000

BK621190 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 50 mm
de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè
PE 80 de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de la
sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de
coure de 54 mm, amb beina de protecció d'acer
inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

1,000      x 116,33000 = 116,33000

Subtotal: 120,19000 120,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01925

COST DIRECTE 189,15925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,15925

P-416 EL2BA1C1 u Ascensor oleodinàmic panoràmic, adaptat a la
normativa de minusvàlits, de 630 kg de carrega
equivalent a 8 persones. Tres parades i un recorregut
de 6 m. amb una velocitat de 1 m./s Portes
automàtiques telescopiques 2H en acer inoxidable,
polsadors amb relleu i display numeric a planta
principal, botonera cabina trucada registrada,
polsadors amb relleu i display lcd 4,3´´. Model
Traumtana, panells INOX, botonera Slim inox, sòcols
acer inox, porta automàtica 2H d'acer inix, fotocel.lula
de banda, Cabiuna mides 1100x1400.
Maniobra registrable selectiva en baixada. Botoneres
de planta amb trucada registrada i polsadors amb
caràcter en relleu i Botonera de cabina igual. Sostre
de cabina d'acer inoxidable amb il.luminació amb lets
i terra de marbre. Inclos sistema de sobrecàrrega i
mòdul telefònic.
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
1314/1997

Rend.: 1,000 24.399,13 €
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Inclou escala acces fosat, rosari de llums de recinte
buit, passamà tubular d'acer inoxidable, mirall
modular, paviment de pedra natural o silestone a
escollir per la DF, instal.lació enlaç GSM bidireccional
amb servei emergència 24h,

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 160,000 /R x 24,37000 = 3.899,20000

A013M000 h Ajudant muntador 160,000 /R x 20,93000 = 3.348,80000

Subtotal: 7.248,00000 7.248,00000

Materials

BL31MI12 u Ascensor oleodinàmic panoràmic, adaptat a la
normativa de minusvàlits, de 630 kg de carrega
equivalent a 8 persones. Tres parades i un recorregut
de 7,7 m. amb una velocitat de 1 m./s Portes
automàtiques de vidre tipus Glas Metal, laterals de
vidre i fondo d'acer inoxidable. Maniobra registrable
selectiva en baixada. Botoneres de planta amb
trucada registrada i polsadors amb caràcter en relleu i
Botonera de cabina igual. Sostre de cabina d'acer
inoxidable amb il.luminació amb lets i terra de marbre.
Inclos sistema de sobrecàrrega i mòdul telefònic.
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
1314/1997

1,000      x 17.151,1300 = 17.151,13000

Subtotal: 17.151,13000 17.151,13000

COST DIRECTE 24.399,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.399,13000

P-417 EM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 253,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,37000 = 5,84880

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,93000 = 5,02320

Subtotal: 10,87200 10,87200

Materials

BM11U020 u Detector de gas natural a dos nivells, IP65 1,000      x 242,34000 = 242,34000

BMY11000 U Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,000      x 0,35000 = 0,00000

Subtotal: 242,34000 242,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16308

COST DIRECTE 253,37508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,37508
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P-418 EM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a
un sensor remot, instal·lada

Rend.: 1,000 211,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,93000 = 10,46500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,37000 = 19,49600

Subtotal: 29,96100 29,96100

Materials

BM12UG20 u Centraleta electrònica per a la detecció de gas
natural, per a un sensor remot

1,000      x 180,45000 = 180,45000

Subtotal: 180,45000 180,45000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74903

COST DIRECTE 211,16003
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,16003

P-419 EM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

Rend.: 1,000 289,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,37000 = 36,55500

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,93000 = 31,39500

Subtotal: 67,95000 67,95000

Materials

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,59000 = 0,59000

BM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

1,000      x 220,06000 = 220,06000

Subtotal: 220,65000 220,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01925

COST DIRECTE 289,61925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,61925

P-420 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Rend.: 1,000 48,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600
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Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 38,58000 = 38,58000

Subtotal: 38,89000 38,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13590

COST DIRECTE 48,08590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,08590

P-421 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 81,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 72,00000 = 72,00000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 72,31000 72,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13590

COST DIRECTE 81,50590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,50590

P-422 EM91E23A u Conducte rectangular de placa rigida, format per
panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit per
alumini (Alumini vist + malla de fibra de vidre + Kraft+
vel de vidre + estructura d'acer) per l'exterior i un
teixit de de fibra de vidre negre per el interior (Teixit
Neto). Perfil en L d'alumini, a totes les aristes
longitudinals del conducte. Muntat en cel-ras. Marca
Isover model climaver neto metal o similar.

Rend.: 1,000 968,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,37000 = 97,48000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 20,93000 = 83,72000

Subtotal: 181,20000 181,20000

Materials

BM91E23A u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 15 µs, amb N-I
radi=35m,N-II radi=45m, N-III radi=60m, N-IV
radi=75m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació
del dispositiu i elements de fixació per a suport amb
placa mural

1,000      x 781,12000 = 781,12000
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Subtotal: 781,12000 781,12000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 6,34200

COST DIRECTE 968,66200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 968,66200

P-423 EM9AU001 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes
orientables horitzontals e impulsio perpendicular,
d'alumini lacat, model AT-A /825X425/S1, fixada a
conducte. Inclou muntatge i auxiliars.

Rend.: 1,000 317,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent

1,000      x 303,97000 = 303,97000

Subtotal: 303,97000 303,97000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33975

COST DIRECTE 317,89975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,89975

P-424 EMD1E431 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs
(IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 9
cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 89,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BMD1E430 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs
(IR) i microones (MW), abast longitudinal 12 m, amb 9
cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema
antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de
seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4

1,000      x 77,58000 = 77,58000

Subtotal: 77,58000 77,58000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16988

COST DIRECTE 89,07488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,07488

P-425 EMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima
operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb
contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils
de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb
certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6,
col·locat

Rend.: 1,000 44,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,93000 = 10,46500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

Subtotal: 22,65000 22,65000

Materials

BMD23210 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima
operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb
contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils
de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb
certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

1,000      x 21,52000 = 21,52000

Subtotal: 21,52000 21,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33975

COST DIRECTE 44,50975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,50975

P-426 EMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32,
possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa
una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb
teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada

Rend.: 1,000 681,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,93000 = 41,86000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,37000 = 97,48000

Subtotal: 139,34000 139,34000

Materials

BMDCU110 u Teclat per a central de seguretat amb display LCD de
2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

1,000      x 147,22000 = 147,22000
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BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 1,000      x 14,59000 = 14,59000

BMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32,
possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1

1,000      x 378,10000 = 378,10000

Subtotal: 539,91000 539,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,09010

COST DIRECTE 681,34010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 681,34010

P-427 EMD4U510 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat i protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida
acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12
Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh
(inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, grau de
protecció IP 55, col·locada

Rend.: 1,000 140,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,93000 = 31,39500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,37000 = 36,55500

Subtotal: 67,95000 67,95000

Materials

BMDAU020 u Bateria de níquel-cadmi, 10,8 V i 280 mAh 1,000      x 10,94000 = 10,94000

BMD4U510 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat i protecció
metàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida
acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12
Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh
(inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, grau de
protecció IP 55

1,000      x 61,03000 = 61,03000

Subtotal: 71,97000 71,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01925

COST DIRECTE 140,93925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,93925

P-428 EMD62A03 m Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 20,93000 = 0,31395

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 24,37000 = 0,36555

Subtotal: 0,67950 0,67950

Materials
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BMD62A00 m Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm 1,000      x 0,71000 = 0,71000

Subtotal: 0,71000 0,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01019

COST DIRECTE 1,39969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39969

P-429 EMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 20,93000 = 0,31395

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 24,37000 = 0,36555

Subtotal: 0,67950 0,67950

Materials

BMD6U010 m Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 1,000      x 0,71000 = 0,71000

Subtotal: 0,71000 0,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01019

COST DIRECTE 1,39969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39969

P-430 EMDWÇ022 U Teclat amb display LCD per central amb menú
interactiu. dos línies de 16 caràcters. teclat lluminós
per situacions de mala il·luminació, protecció de
tàmper.. Totalment instal·lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 148,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,37000 = 24,37000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,93000 = 20,93000

Subtotal: 45,30000 45,30000

Materials

BMDWÇ022 U Teclat amb display LCD per central amb menú
interactiu. dos línies de 16 caràcters. teclat lluminós
per situacions de mala il·luminació, protecció de
tàmper . Instal·lat

1,000      x 103,32000 = 103,32000

Subtotal: 103,32000 103,32000

COST DIRECTE 148,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,62000

P-431 EMSB3151 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,37000 = 2,43700

Subtotal: 2,43700 2,43700

Materials

BMSB3150 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

1,000      x 3,76000 = 3,76000

Subtotal: 3,76000 3,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03656

COST DIRECTE 6,23356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23356

P-432 EMSBCDF1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 16,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,37000 = 2,43700

Subtotal: 2,43700 2,43700

Materials

BMSBCDF0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina
de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 14,50000 = 14,50000

Subtotal: 14,50000 14,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03656

COST DIRECTE 16,97356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,97356

P-433 EN111547 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 10,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,37000 = 4,02105

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,93000 = 3,45345

Subtotal: 7,47450 7,47450

Materials

BN111540 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 2,71000 = 2,71000

Subtotal: 2,71000 2,71000
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COST DIRECTE 10,18450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18450

P-434 EN111557 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 10,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,93000 = 3,45345

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,37000 = 4,02105

Subtotal: 7,47450 7,47450

Materials

BN111550 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 3,29000 = 3,29000

Subtotal: 3,29000 3,29000

COST DIRECTE 10,76450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,76450

P-435 EN111567 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Rend.: 1,000 13,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

BN111560 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 4,77000 = 4,77000

Subtotal: 4,77000 4,77000

COST DIRECTE 13,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,83000

P-436 EN111577 u Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura ,
fabricat d'acer P235TR1, de 8´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat= 219,1 mm i DN= 200
mm) , amb un gruix del tub de 6,3 mm segons norma
UNE-EN 10216 amb extrems ranurat i acabat pintat

Rend.: 1,000 18,49 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BN111570 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 7,16000 = 7,16000

Subtotal: 7,16000 7,16000

COST DIRECTE 18,48500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,48500

P-437 EN111587 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 21,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BN111580 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 10,18000 = 10,18000

Subtotal: 10,18000 10,18000

COST DIRECTE 21,50500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,50500

P-438 EN111597 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Rend.: 1,000 29,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BN111590 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 15,62000 = 15,62000
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Subtotal: 15,62000 15,62000

COST DIRECTE 29,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,21000

P-439 EN314327 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 17,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,37000 = 4,02105

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,93000 = 3,45345

Subtotal: 7,47450 7,47450

Materials

BN314320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000      x 9,54000 = 9,54000

Subtotal: 9,54000 9,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11212

COST DIRECTE 17,12662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,12662

P-440 EN314724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 14,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BN314720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 2,88000 = 2,88000

Subtotal: 2,88000 2,88000

COST DIRECTE 14,20500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20500

P-441 EN315327 u Base Doble Schuko Simon 500 CIMA, amb
embornament per tall, sense Led, acabat blanc, ref.
50000432-030 de la serie Bases elèctriques Simon
500 CIMA de SIMON

Rend.: 1,000 20,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,93000 = 3,45345

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,37000 = 4,02105

Subtotal: 7,47450 7,47450

Materials

BN315320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000      x 12,72000 = 12,72000

Subtotal: 12,72000 12,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11212

COST DIRECTE 20,30662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,30662

P-442 EN315724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 15,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 4,01000 = 4,01000

Subtotal: 4,01000 4,01000

COST DIRECTE 15,33500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,33500

P-443 EN316724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 20,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 7,23000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000
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COST DIRECTE 20,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82000

P-444 EN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 16,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

BN316720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

1,000      x 7,23000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000

COST DIRECTE 16,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,29000

P-445 EN317327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

Rend.: 1,000 35,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BN317320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000      x 23,89000 = 23,89000

Subtotal: 23,89000 23,89000

COST DIRECTE 35,21500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,21500

P-446 EN317724 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 27,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 20,93000 = 7,84875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 24,37000 = 9,13875

Subtotal: 16,98750 16,98750
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Materials

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

1,000      x 10,26000 = 10,26000

Subtotal: 10,26000 10,26000

COST DIRECTE 27,24750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,24750

P-447 EN318327 u Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, unió amb brida extensible cargolada

Rend.: 1,000 48,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BN318320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

1,000      x 37,18000 = 37,18000

Subtotal: 37,18000 37,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16988

COST DIRECTE 48,67488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,67488

P-448 EN319327 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

Rend.: 1,000 71,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BN319320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de PN i preu alt

1,000      x 57,88000 = 57,88000

Subtotal: 57,88000 57,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20385

COST DIRECTE 71,67385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,67385
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P-449 EN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 185,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 20,93000 = 4,81390

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,230 /R x 24,37000 = 5,60510

Subtotal: 10,41900 10,41900

Materials

BN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 175,36000 = 175,36000

Subtotal: 175,36000 175,36000

COST DIRECTE 185,77900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,77900

P-450 EN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 403,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,93000 = 7,32550

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 24,37000 = 8,52950

Subtotal: 15,85500 15,85500

Materials

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 387,77000 = 387,77000

Subtotal: 387,77000 387,77000

COST DIRECTE 403,62500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,62500

P-451 EN713945 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 577,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,420 /R x 24,37000 = 10,23540

A013M000 h Ajudant muntador 0,420 /R x 20,93000 = 8,79060
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Subtotal: 19,02600 19,02600

Materials

BN713945 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 558,30000 = 558,30000

Subtotal: 558,30000 558,30000

COST DIRECTE 577,32600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,32600

P-452 EN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 23,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BN812590 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 11,94000 = 11,94000

Subtotal: 11,94000 11,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16988

COST DIRECTE 23,43488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,43488

P-453 EN812667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 13,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,37000 = 5,36140

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,93000 = 4,60460

Subtotal: 9,96600 9,96600

Materials

BN812660 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 3,14000 = 3,14000

Subtotal: 3,14000 3,14000
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COST DIRECTE 13,10600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,10600

P-454 EN812677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 20,93000 = 4,60460

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,37000 = 5,36140

Subtotal: 9,96600 9,96600

Materials

BN812670 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 4,58000 = 4,58000

Subtotal: 4,58000 4,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14949

COST DIRECTE 14,69549
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,69549

P-455 EN812687 u Subministrament i muntatge de lluminària led 26W,
temperartura de color 4000ºK, per encastar.
Equipada amb font Dali. Marca Modular Ligthing
model Flat Moon 470. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars

Rend.: 1,000 17,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BN812680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl·lic

1,000      x 6,17000 = 6,17000

Subtotal: 6,17000 6,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16988

COST DIRECTE 17,66488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,66488

P-456 EN821697 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular

Rend.: 1,000 82,87 €
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EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 24,37000 = 8,77320

A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 20,93000 = 7,53480

Subtotal: 16,30800 16,30800

Materials

BN821690 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

1,000      x 66,32000 = 66,32000

Subtotal: 66,32000 66,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24462

COST DIRECTE 82,87262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,87262

P-457 EN8216A7 u Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 104,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,93000 = 8,37200

Subtotal: 18,12000 18,12000

Materials

BN8216A0 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic

1,000      x 86,27000 = 86,27000

Subtotal: 86,27000 86,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27180

COST DIRECTE 104,66180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,66180

P-458 EN914427 u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment

Rend.: 1,000 128,62 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,93000 = 3,45345

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,37000 = 4,02105

Subtotal: 7,47450 7,47450

Materials

BN914420 u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 121,03000 = 121,03000

Subtotal: 121,03000 121,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11212

COST DIRECTE 128,61662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,61662

P-459 ENC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre
nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Rend.: 1,000 49,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 20,93000 = 3,76740

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,37000 = 4,38660

Subtotal: 8,15400 8,15400

Materials

BNC11010 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre
nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

1,000      x 41,10000 = 41,10000

Subtotal: 41,10000 41,10000

COST DIRECTE 49,25400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,25400

P-460 ENC11020 u Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 54,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 20,93000 = 3,76740

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,37000 = 4,38660

Subtotal: 8,15400 8,15400

Materials

BNC11020 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre
nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

1,000      x 45,96000 = 45,96000
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Subtotal: 45,96000 45,96000

COST DIRECTE 54,11400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,11400

P-461 ENC11030 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58
W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de
Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de
protecció IP20 i una autonomia de 1 a 4 h

Rend.: 1,000 61,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,37000 = 4,38660

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 20,93000 = 3,76740

Subtotal: 8,15400 8,15400

Materials

BNC11030 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre
nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

1,000      x 53,18000 = 53,18000

Subtotal: 53,18000 53,18000

COST DIRECTE 61,33400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,33400

P-462 ENC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre
nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Rend.: 1,000 93,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BNC11040 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre
nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

1,000      x 81,85000 = 81,85000

Subtotal: 81,85000 81,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16988

COST DIRECTE 93,34488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,34488
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P-463 ENC11050 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

Rend.: 1,000 112,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,93000 = 8,37200

Subtotal: 18,12000 18,12000

Materials

BNC11050 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre
nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

1,000      x 93,94000 = 93,94000

Subtotal: 93,94000 93,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27180

COST DIRECTE 112,33180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,33180

P-464 ENC11060 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

Rend.: 1,000 161,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,800 /R x 20,93000 = 16,74400

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,37000 = 19,49600

Subtotal: 36,24000 36,24000

Materials

BNC11060 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre
nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

1,000      x 124,23000 = 124,23000

Subtotal: 124,23000 124,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54360

COST DIRECTE 161,01360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,01360

P-465 ENE14304 u Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

Rend.: 1,000 11,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,93000 = 3,45345

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,37000 = 4,02105

Subtotal: 7,47450 7,47450

Materials
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BNE14300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 3,63000 = 3,63000

Subtotal: 3,63000 3,63000

COST DIRECTE 11,10450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,10450

P-466 ENE15304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 12,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,93000 = 3,45345

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 24,37000 = 4,02105

Subtotal: 7,47450 7,47450

Materials

BNE15300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 4,76000 = 4,76000

Subtotal: 4,76000 4,76000

COST DIRECTE 12,23450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,23450

P-467 ENE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 15,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 6,93000 = 6,93000

Subtotal: 6,93000 6,93000

COST DIRECTE 15,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,99000

P-468 ENE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 23,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BNE17300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 12,27000 = 12,27000

Subtotal: 12,27000 12,27000

COST DIRECTE 23,59500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,59500

P-469 ENE18304 u Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió baioneta

Rend.: 1,000 27,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BNE18300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 16,13000 = 16,13000

Subtotal: 16,13000 16,13000

COST DIRECTE 27,45500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,45500

P-470 ENE19304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Rend.: 1,000 44,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BNE19300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000      x 31,03000 = 31,03000

Subtotal: 31,03000 31,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20385

COST DIRECTE 44,82385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,82385

P-471 ENE28304 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

Rend.: 1,000 74,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BNE28300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre

1,000      x 61,05000 = 61,05000

Subtotal: 61,05000 61,05000

COST DIRECTE 74,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,64000

P-472 ENG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb
connexions rosca i junt pla mascle G 1'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Rend.: 1,000 17,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

BNG1V030 u Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb
connexions rosca i junt pla mascle G 1'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

1,000      x 7,92000 = 7,92000

Subtotal: 7,92000 7,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13590

COST DIRECTE 17,11590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,11590

P-473 ENG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb
connexions rosca i junt pla mascle G 2'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Rend.: 1,000 41,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BNG1V060 u Vàlvula de pas de gas de 40 mm de DN, amb
connexions rosca i junt pla mascle G 2'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

1,000      x 27,94000 = 27,94000

Subtotal: 27,94000 27,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20385

COST DIRECTE 41,73385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,73385

P-474 ENG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
de 2'' i pressió màxima de 350 mbar, muntada

Rend.: 1,000 179,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,93000 = 7,32550

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 24,37000 = 8,52950

Subtotal: 15,85500 15,85500

Materials

BNG6A264 u Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de
gas natural, del tipus NO (normalment oberta),
alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades
de 2'' i pressió màxima de 350 mbar

1,000      x 163,70000 = 163,70000

Subtotal: 163,70000 163,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23783

COST DIRECTE 179,79283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,79283

P-475 ENL1Ç800 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta
eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-7 PN 10 de Wilo amb
regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor
humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència
integrada per a una regulació contínua de la pressió
diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un
ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial
constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de
consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació
general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions

Rend.: 1,000 874,60 €
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embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65:
brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN
1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100:
brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba : Fosa gris
(EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba : Acer inoxidable
(X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004
+ A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3;
2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 24,37000 = 48,74000

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 20,90000 = 41,80000

Subtotal: 90,54000 90,54000

Materials

BNL1Ç800 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb
regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor
humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència
integrada per a una regulació contínua de la pressió
diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un
ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial
constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de
consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació
general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions
embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65:
brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN

1,000      x 784,06000 = 784,06000
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1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100:
brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris
(EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable
(X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004
+ A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3;
2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

Subtotal: 784,06000 784,06000

COST DIRECTE 874,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 874,60000

P-476 ENL1Ç801 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta
eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-10 PN 10 de Wilo
amb regulació electrònica. Bomba circuladora de
rotor humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència
integrada per a una regulació contínua de la pressió
diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització. D'sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un
ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial
constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de
consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació
general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions
embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65:
brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN
1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100:
brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba : Fosa gris
(EN-GJL-200)

Rend.: 1,000 917,12 €
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rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba : Acer inoxidable
(X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004
+ A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3;
2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 20,90000 = 41,80000

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 24,37000 = 48,74000

Subtotal: 90,54000 90,54000

Materials

BNL1Ç801 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo  amb
regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor
humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència
integrada per a una regulació contínua de la pressió
diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització.
D'sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un
ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial
constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de
consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació
general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions
embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65:
brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN
1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100:
brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris
(EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable
(X39CrMo17-1)

1,000      x 826,58000 = 826,58000
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coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004
+ A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3;
2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

Subtotal: 826,58000 826,58000

COST DIRECTE 917,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 917,12000

P-477 ENL1Ç802 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta
eficiència Yonos Maxo 25 / 0,5-12 PN 10 de Wilo amb
regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor
humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència
integrada per a una regulació contínua de la pressió
diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització. De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un
ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial
constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de
consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació
general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions
embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65:
brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN
1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100:
brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba : Fosa gris
(EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba : Acer inoxidable
(X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C

Rend.: 1,000 1.218,68 €
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Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004
+ A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3;
2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 20,90000 = 41,80000

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 24,37000 = 48,74000

Subtotal: 90,54000 90,54000

Materials

BNL1Ç802 u Bomba d'alta eficiència Yonos Maxo de Wilo amb
regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor
humit, proveïda de motor sincrònic resistent al
bloqueig amb tecnologia ECM i regulació de potència
integrada per a una regulació contínua de la pressió
diferencial. Apta per a totes les aplicacions de
calefacció, ventilació i climatització.
De sèrie amb:
- Maneres de regulació preseleccionables per a un
ajust òptim de la càrrega Ap-c (presi ó diferencial
constant), Ap-v (presi ó diferencial variable)
- 3 velocitats (n = constant)
- Indicació mitjançant LED per ajustar el valor de
consigna i visualitzar les indicacions de fallada
- Connexió elèctrica amb l'endoll Wilo
- Pilot d'indicació d'avaria i contacte per a la indicació
general d'avaria
En el cas de bombes embridades i execucions
embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 32 a DN 65:
brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN
1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució estàndard per a bombes DN 80 / DN 100:
brida PN 6 (execució PN 16 segons EN 1092-2) per
contrabrida PN 6
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris
(EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable
(X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a

1,000      x 1.128,14000 = 1.128,14000
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50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Temperatura ambient màx.               : 60 ° C
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004
+ A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3;
2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

Subtotal: 1.128,14000 1.128,14000

COST DIRECTE 1.218,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.218,68000

P-478 ENL1Ç803 u Submimnistrament i col·locació de Bomba d'alta
eficiència Wilo-Stratos-Z 30 / 1-12 GG PN 10 amb
regulació electrònica. Bomba circuladora de rotor
humit amb costos de funcionament mínims, per al
muntatge en canonada. Apta per a sistemes de
recirculació d'ACS (de 0 ° C a +80 ° C) i aplicacions
de climatització, ventilació i calefacció (de -10 ° C a
+110 ° C). Amb regulació de la potència electrònica
integrada per pressió diferencial constant / variable.
Aïllants termoaislantes de sèrie. Amb nivell de
comandament manual amb un botó de sèrie:
- Bomba ON / OFF
- Selecció de la manera de regulació: - dp-c (pressió
diferencial constant)
- dp-v (pressió diferencial variable)
- dp-T (pressió diferencial controlada per la
temperatura) mitjançant monitor IR / pendrive IR,
Modbus, BACnet, LON o Can
- Límit Q per la limitació del cabal màxim (ajust
només a través d'pendrive IR)
- Mode manual (ajust d'una velocitat constant)
- Funcionament automàtic de reducció nocturna
(autoadaptable)
- Ajust del valor de consigna i de la velocitat
La visualització de la pantalla gràfica de la bomba es
pot girar per adaptar-se a la disposició vertical i
vertical del mòdul i indica:
- L'estat de funcionament
- Mode de regulació
- El valor de consigna de la pressió diferencial i de la
velocitat
- Els missatges d'error i d'advertència
Motor síncron d'acord amb la tecnologia de motor de
commutació electrònica amb un alt rendiment i un
parell d'arrencada elevat, funció de desbloqueig
automàtic i protecció total del motor integrada.
Pilot d'indicació d'avaria, indicació general d'avaria
lliure de tensió, interfície d'infrarojos per a la
comunicació sense fils amb el dispositiu de
comandament i servei del mòdul ANAR / pendrive IR
de Wilo.
Punt de connexió per als mòduls IF Wilo Stratos amb
interfícies per a la gestió Tècnica Centralitzada i la
gestió de bombes dobles (accessoris: Mòduls IF
Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,
Ext.Mín, SBM, Ext. off / SBM o DP).
En el cas de bombes embridades i execucions
embridades:

Rend.: 1,000 2.174,78 €
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- Execució estàndard per a bombes DN 40 a DN 65:
brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN
1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució especial per a bombes DN 40 a DN 65:
brida PN 16 (segons EN 1092-2) per contrabrida PN
16
materials
Carcassa de la bomba : Fosa gris
(EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba : Acer inoxidable
(X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Duresa total màx. admissible en sistemes de
recirculació d'ACS               :
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències : A 61.800-3; 2004
+ A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències : A 61.800-3;
2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 20,90000 = 41,80000

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 24,37000 = 48,74000

Subtotal: 90,54000 90,54000

Materials

BNL1Ç803 u Bomba d'alta eficiència Wilo-Stratos-Z 30 / 1-12 GG
PN 10 amb regulació electrònica. Bomba circuladora
de rotor humit amb costos de funcionament mínims,
per al muntatge en canonada. Apta per a sistemes de
recirculació d'ACS (de 0 ° C a +80 ° C) i aplicacions
de climatització, ventilació i calefacció (de -10 ° C a
+110 ° C). Amb regulació de la potència electrònica
integrada per pressió diferencial constant / variable.
Aïllants termoaislantes de sèrie. Amb nivell de
comandament manual amb un botó de sèrie:
- Bomba ON / OFF
- Selecció de la manera de regulació: - dp-c (pressió
diferencial constant)
- dp-v (pressió diferencial variable)
- dp-T (pressió diferencial controlada per la
temperatura) mitjançant monitor IR   /   pendrive IR,
Modbus, BACnet, LON o Can
- Límit Q per la limitació del cabal màxim (ajust
només a través d'pendrive IR)
- Mode manual (ajust d'una velocitat constant)
- Funcionament automàtic de reducció nocturna

1,000      x 2.084,24000 = 2.084,24000
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(autoadaptable)
- Ajust del valor de consigna i de la velocitat
La visualització de la pantalla gràfica de la bomba es
pot girar per adaptar-se a la disposició vertical i
vertical del mòdul i indica:
- L'estat de funcionament
- Mode de regulació
- El valor de consigna de la pressió diferencial i de la
velocitat
- Els missatges d'error i d'advertència
Motor síncron d'acord amb la tecnologia de motor de
commutació electrònica amb un alt rendiment i un
parell d'arrencada elevat, funció de desbloqueig
automàtic i protecció total del motor integrada.
Pilot d'indicació d'avaria, indicació general d'avaria
lliure de tensió, interfície d'infrarojos per a la
comunicació sense fils amb el dispositiu de
comandament i servei del mòdul ANAR / pendrive IR
de Wilo.
Punt de connexió per als mòduls IF Wilo Stratos amb
interfícies per a la gestió Tècnica Centralitzada i la
gestió de bombes dobles (accessoris: Mòduls IF
Stratos Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off,
Ext.Mín, SBM, Ext. off / SBM o DP).
En el cas de bombes embridades i execucions
embridades:
- Execució estàndard per a bombes DN 40 a DN 65:
brida combinada PN 6/10 (brida PN 16 segons EN
1092-2) per contrabridas PN 6 i PN 16
- Execució especial per a bombes DN 40 a DN 65:
brida PN 16 (segons EN 1092-2) per contrabrida PN
16
materials
Carcassa de la bomba               : Fosa gris
(EN-GJL-200)
rodete               : Plàstic (PPE - 30% GF)
Eix de la bomba               : Acer inoxidable
(X39CrMo17-1)
coixinet               : Carboni, impregnat de metall
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 2,90 m³ / h
Alçada d'impulsió               : 5,90 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : -20 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 110 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Alçada d'entrada mínima a
50 ° C / 95 ° C / 110 ° C               : 3 m / 10 m / 16 m
Duresa total màx. admissible en sistemes de
recirculació d'ACS               :
Motor / components electrònics
Índex d'eficiència energètica (IEE)               : = 0.20
compatibilitat electromagnètica               :
Emissió d'interferències               : A 61.800-3; 2004
+ A1; 2012   / residential area (C1)
Resistència a interferències               : A   61.800-3;
2004 + A1; 2012   / industrial environment (C2)
alimentació elèctrica               : 1

Subtotal: 2.084,24000 2.084,24000



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 298

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.174,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.174,78000

P-479 ENL1Ç804 u Submimnistrament i col·locació Bomba de
recirculació d'ACS, bomba de rotor humit amb canvi
de velocitats manual de tres etapes per al muntatge
en canonada únicament adequada per a aigua
calenta sanitària. Motor resistent al bloqueig.
Carcassa de la bomba de llautó vermell, rodet de
plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de ceràmica
amb coixinets de lliscament de carbó impregnats de
resina.
materials
Carcassa de la bomba : Bronze (CC 491K)
de conformitat amb la norma DIN 50.930-6 i el
Reglament alemany relatiu al tractament de l'aigua
potable (TrinkwV)
rodete               : Plàstic (PPO)
Eix de la bomba : Ceràmica d'òxid, marró
(Al2O3)
coixinet : Carboni, impregnat amb resina
sintètica
Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 0,30 m³ / h
Alçada d'impulsió               5,50 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : 2 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 65 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Duresa total màx. admissible en sistemes de
recirculació d'ACS               : 3.21 mmol / l (18 ° dH)
Motor / components electrònics
Emissió d'interferències               : A 61000-6-3
Resistència a interferències               : A 61000-6-2
alimentació elèctrica               : 1

Rend.: 1,000 842,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 24,37000 = 48,74000

A013J000 h Ajudant lampista 2,000 /R x 20,90000 = 41,80000

Subtotal: 90,54000 90,54000

Materials

BNL1Ç804 u Bomba de recirculació d'ACS, bomba de rotor humit
amb canvi de velocitats manual de tres etapes per al
muntatge en canonada únicament adequada per a
aigua calenta sanitària. Motor resistent al bloqueig.
Carcassa de la bomba de llautó vermell, rodet de
plàstic reforçat amb fibra de vidre, eix de ceràmica
amb coixinets de lliscament de carbó impregnats de
resina.
materials
Carcassa de la bomba               : Bronze (CC 491K)
de conformitat amb la norma DIN 50.930-6 i el
Reglament alemany relatiu al tractament de l'aigua
potable (TrinkwV)
rodete               : Plàstic (PPO)
Eix de la bomba               : Ceràmica d'òxid, marró
(Al2O3)
coixinet               : Carboni, impregnat amb resina
sintètica

1,000      x 752,42000 = 752,42000
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Dades de funcionament
fluid               : Aigua 100%
cabal               : 0,30 m³ / h
Alçada d'impulsió               5,50 m
Temperatura del fluid               : 20 ° C
Temperatura mín. del fluid               : 2 ° C
Temperatura màx. del fluid               : 65 ° C
Pressió màxima de treball               : 10 bar
Duresa total màx. admissible en sistemes de
recirculació d'ACS               : 3.21 mmol / l (18 ° dH)
Motor / components electrònics
Emissió d'interferències               : A 61000-6-3
Resistència a interferències               : A 61000-6-2
alimentació elèctrica               : 1

Subtotal: 752,42000 752,42000

COST DIRECTE 842,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 842,96000

P-480 EP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN, col·locat

Rend.: 1,000 103,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 20,93000 = 10,46500

Subtotal: 22,65000 22,65000

Materials

BP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador
audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb
pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en
paret o carril DIN

1,000      x 80,70000 = 80,70000

Subtotal: 80,70000 80,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33975

COST DIRECTE 103,68975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,68975

P-481 EP22N62A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de
conversació, telecàmara de color, servei a un accés,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 859,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,400 /R x 20,93000 = 50,23200

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,400 /R x 24,37000 = 58,48800

Subtotal: 108,72000 108,72000

Materials

BP22N62A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 2 pulsadors
distribuïts en dues columnes, equipada amb
intercomunicador audio i video, amb secret de

1,000      x 748,91000 = 748,91000
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conversació, telecàmara de color, servei a un accés,
per a muntatge superficial

Subtotal: 748,91000 748,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,63080

COST DIRECTE 859,26080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 859,26080

P-482 EP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig, col·locat encastat

Rend.: 1,000 113,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,93000 = 41,86000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,37000 = 48,74000

Subtotal: 90,60000 90,60000

Materials

BP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a
sistemes digitals o 2 fils sense palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

1,000      x 21,14000 = 21,14000

Subtotal: 21,14000 21,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,35900

COST DIRECTE 113,09900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,09900

P-483 EP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a
instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla de
color , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa
i 2adicionals, col·locat

Rend.: 1,000 293,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

BP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a
instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla de
color , amb trucada electrònica , amb secret de
conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa
i 2adicionals

1,000      x 284,42000 = 284,42000

Subtotal: 284,42000 284,42000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13590

COST DIRECTE 293,61590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,61590

P-484 EP27ÇX03 m Cable per a llaç inductoiu de 1'5 mm2 cada un i
col·locat en rasa oberta amb disc i segellat amb
massilla. Inclou treballs d'obertura de rasa amb disc
de 10mm de profonditat i 5mm d'amplada. Instal·lat i
funcionant.

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,37000 = 3,65550

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,93000 = 3,13950

Subtotal: 6,79500 6,79500

Materials

BP27ÇX03 m Cable per a llaç inductoiu de 1'5 mm2 cada un i
col·locat en rasa oberta amb disc i segellat amb
massilla. Inclou treballs d'obertura de rasa amb disc
de 10mm de profonditat i 5mm d'amplada.

1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

COST DIRECTE 7,26500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26500

P-485 EP31U935 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de
potència RMS, amb sortida per a altaveus per a línia
de 100 V, amb cinc entrades de micròfon, una de línia
i una d'avisos directes amb prioritat normal, amb
sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a
reproduir MP3 i WMA, 4 ecualitzacions predefinides
amb equalitzador gràfic de 7 bandes, tecles de
selecció de 5 zones d'altaveus, entrades MIC 1 i MIC
2 amb alimentació phantom i prioritat, col·locat

Rend.: 1,000 598,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BP31U935 u Amplificador mesclador per a sobretaula de 120 W de
potència RMS, amb sortida per a altaveus per a línia
de 100 V, amb cinc entrades de micròfon, una de línia
i una d'avisos directes amb prioritat normal, amb
sintonitzador de ràdio AM/FM i ranura SD/MMC per a
reproduir MP3 i WMA, 4 ecualitzacions predefinides
amb equalitzador gràfic de 7 bandes, tecles de
selecció de 5 zones d'altaveus, entrades MIC 1 i MIC
2 amb alimentació phantom i prioritat

1,000      x 587,11000 = 587,11000

Subtotal: 587,11000 587,11000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16988

COST DIRECTE 598,60488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 598,60488

P-486 EP331100 u Pupitre microfònic de sobretaula, connexió per cable,
gong de 4 tons seleccionable, amb prioritat d'avisos,
amb alimentació elèctrica local o remota, col·locat

Rend.: 1,000 170,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BP331100 u Pupitre microfònic de sobretaula, connexió per cable,
gong de 4 tons seleccionable, amb prioritat d'avisos,
amb alimentació elèctrica local o remota

1,000      x 158,98000 = 158,98000

Subtotal: 158,98000 158,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16988

COST DIRECTE 170,47488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,47488

P-487 EP351AB3 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues
vies, de forma circular, de 6.5´´ de diàmetre de
l'altaveu de greus i 1.2´´ de diàmetre de l'altaveu
d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100
V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat

Rend.: 1,000 64,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,37000 = 6,09250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 11,32500 11,32500

Materials

BP351AB3 u Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues
vies, de forma circular, de 6.5´´ de diàmetre de
l'altaveu de greus i 1.2´´ de diàmetre de l'altaveu
d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100
V, nivell de pressió sonora 102 dB

1,000      x 53,39000 = 53,39000

Subtotal: 53,39000 53,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16988

COST DIRECTE 64,88488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,88488

P-488 EP357111 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so
unidireccional, de 20 W RMS de potència, per a línia
de 100 V, nivell de pressió sonora de 104 dB, cos
d'ABS i grau de protecció IP66, muntat amb lira

Rend.: 1,000 134,48 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 24,37000 = 18,27750

A013M000 h Ajudant muntador 0,750 /R x 20,93000 = 15,69750

Subtotal: 33,97500 33,97500

Materials

BP357110 u Projector acústic de forma cilíndrica, sortida de so
unidireccional, de 20 W RMS de potència, per a línia
de 100 V, nivell de pressió sonora de 104 dB, cos
d'ABS i grau de protecció IP66

1,000      x 100,00000 = 100,00000

Subtotal: 100,00000 100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50963

COST DIRECTE 134,48463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,48463

P-489 EP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 24,37000 = 0,36555

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 20,93000 = 0,31395

Subtotal: 0,67950 0,67950

Materials

BP434670 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266

1,050      x 0,89000 = 0,93450

Subtotal: 0,93450 0,93450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01019

COST DIRECTE 1,62419
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62419

P-490 EP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 24,37000 = 0,36555

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 20,93000 = 0,31395

Subtotal: 0,67950 0,67950

Materials

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens

1,000      x 0,27000 = 0,27000
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Subtotal: 0,27000 0,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01019

COST DIRECTE 0,95969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,95969

P-491 EP4AT221 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode
9/125, amb connector SC simplex a un extrem i l'altre
soldat, de 2 m de llargària, instal·lat

Rend.: 1,000 17,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,93000 = 3,13950

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,37000 = 3,65550

Subtotal: 6,79500 6,79500

Materials

BP4AT220 u Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra monomode
9/125, amb connector SC simplex a un extrem i l'altre
preparat per a soldar, de 2 m de llargària

1,000      x 11,05000 = 11,05000

Subtotal: 11,05000 11,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10193

COST DIRECTE 17,94693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94693

P-492 EP734421 u Adaptador òptic per a 2 connectors SC duplex
monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor
òptic

Rend.: 1,000 14,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 24,37000 = 4,38660

Subtotal: 4,38660 4,38660

Materials

BP7Z4421 U Adaptador òptic per a 2 connectors SC duplex
monomode, per a muntar sobre suport o sobre
repartidor òptic

1,000      x 10,30000 = 10,30000

Subtotal: 10,30000 10,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06580

COST DIRECTE 14,75240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,75240

P-493 EP7392D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de
mòdul ample doble, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 19,26 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,37000 = 5,36140

Subtotal: 5,36140 5,36140

Materials

BP7392D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular, de
mòdul ample doble, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 13,82000 = 13,82000

Subtotal: 13,82000 13,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08042

COST DIRECTE 19,26182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,26182

P-494 EP73A414MAL u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector
HDMI+USB, amb taparef. 10000563-039 + ref.
10001095-130 de SIMON , encastada

Rend.: 1,000 53,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,37000 = 4,14290

A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 20,93000 = 2,78369

Subtotal: 6,92659 6,92659

Materials

BP73A414M u Connector HDMI/USB 2M, femella-femella,
embornament cargol, Simon 100 + Tapa per
connector HDMI/USB 2M, Simon 100, acabat
blanc,ref. 10000563-039 + ref. 10001095-130 de
SIMON

1,000      x 45,97000 = 45,97000

Subtotal: 45,97000 45,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10390

COST DIRECTE 53,00049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,00049

P-495 EP74S811 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42
unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells
laterals i estructura desmuntable, col·locat

Rend.: 1,000 937,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,93000 = 20,93000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,37000 = 24,37000

Subtotal: 45,30000 45,30000

Materials

BP74S810 u Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´,
de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària
x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells

1,000      x 891,53000 = 891,53000
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laterals i estructura desmuntable

Subtotal: 891,53000 891,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67950

COST DIRECTE 937,50950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 937,50950

P-496 EP7Z1A58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables,
fixat mecànicament

Rend.: 1,000 174,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 24,37000 = 85,29500

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 20,93000 = 3,49531

Subtotal: 88,79031 88,79031

Materials

BP7Z1A58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 5e U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack
19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables

1,000      x 84,60000 = 84,60000

Subtotal: 84,60000 84,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33185

COST DIRECTE 174,72216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,72216

P-497 EP7Z31B1 u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per
a 12 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a
armaris rack 19´´, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 49,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 20,93000 = 3,49531

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 24,37000 = 4,06979

Subtotal: 7,56510 7,56510

Materials

BP7Z31B1 u Caixa de fibra òptica fixa, per a terminació directe, per
a 12 connector MTRJ, d'1 unitat d'alçària, per a
armaris rack 19´´

1,000      x 41,57000 = 41,57000

Subtotal: 41,57000 41,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11348

COST DIRECTE 49,24858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,24858
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P-498 EP7ZE061 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions,
per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 169,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 24,37000 = 4,06979

A013M000 h Ajudant muntador 0,167 /R x 20,93000 = 3,49531

Subtotal: 7,56510 7,56510

Materials

BP7ZE061 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions,
per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal

1,000      x 161,33000 = 161,33000

Subtotal: 161,33000 161,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11348

COST DIRECTE 169,00858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,00858

P-499 EPD2A2D1 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge d'alumini perforat, de
440x650x250 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 216,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BPD2A2D0 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de alumini perforat, de
440x650x250 mm, per a muntar superficialment

1,000      x 202,30000 = 202,30000

Subtotal: 202,30000 202,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20385

COST DIRECTE 216,09385
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,09385

P-500 EPD3A1C2 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
500x500x150 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 107,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 24,37000 = 8,52950

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,93000 = 7,32550

Subtotal: 15,85500 15,85500
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Materials

BPD3A1C2 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
500x500x150 mm, per a muntar superficialment o per
a encastar

1,000      x 91,79000 = 91,79000

Subtotal: 91,79000 91,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23783

COST DIRECTE 107,88283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,88283

P-501 EQ131113 m Banc de formigó prebabricat en taller colorejat en
massa polit, armadura interior, color a escollir per la
DF sense respatller, col·locat sobre muret amb tacs
quimics

Rend.: 1,000 443,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

Subtotal: 12,98100 12,98100

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,400 /R x 42,54000 = 17,01600

Subtotal: 17,01600 17,01600

Materials

BQ131113 m Banc de formigó colorejat en massa polit, sense
respatller, per a col·locació sobre muret

1,000      x 413,29000 = 413,29000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,200      x 0,60000 = 0,12000

Subtotal: 413,41000 413,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32453

COST DIRECTE 443,73153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 443,73153

P-502 EQ54MAN1 m2 Taulell realitzat amb melamina cantejada, amb sobres
de 30mm de gruix d'estratificat plàstic d'alta pressió
HPL (color estàndard llis, a definir). Inclou el taulell
d'atenció al públic, que té unes mides en planta de
285x200 cm i una alçada 74 cm.
Tindrà la secció tipus especificada al plànol. Inclou
mecanismes realització de forats passacables en la
superfície de treball, i plàstic embellidor. S'inclou el
subministrament i el muntatge. Es realitzarà segons
les mides i detalls especificats al plànol.

Rend.: 1,000 2.512,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,500 /R x 21,09000 = 31,63500

A012A000 h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 24,00000 = 96,00000
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BQ54MAN u Taulell realitzat amb melamina cantejada, amb sobres
de 30mm de gruix d'estratificat plàstic d'alta pressió
HPL (color estàndard llis, a definir). Inclou el taulell
d'atenció al públic, que té unes mides en planta de
285x200 cm i una alçada 74 cm.
Tindrà la secció tipus especificada al plànol. Inclou
mecanismes realització de forats passacables en la
superfície de treball, i plàstic embellidor. S'inclou el
subministrament i el muntatge. Es realitzarà segons
les mides i detalls especificats al plànol.

1,000      x 2.382,84000 = 2.382,84000

Subtotal: 2.382,84000 2.382,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,91453

COST DIRECTE 2.512,38953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.512,38953

P-503 EQ54U001 m Taulell de 70 cm d'amplària, 30 mm gruix folrada
amb HPL, amb peus a base de caixó de fusta cada
metre, fixacions emcàniques, amb canaleta elèctrica i
suport metalic per llum correguda. segons detall
projecte, partida totalment acabada inclos ajuts i
peces especials.

Rend.: 1,000 248,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,500 /R x 21,09000 = 31,63500

A012A000 h Oficial 1a fuster 4,000 /R x 24,00000 = 96,00000

BQ54MAN1 m Taulell de 70 cm d'amplària folrada amb HPL, amb
peus a base de caixó de fusta cada metre, fixacions
emcàniques, amb canaleta elèctrica i suport metalic
per llum correguda. segons detall projecte, partida
totalment acabada inclos ajuts i peces especials.

1,000      x 118,65000 = 118,65000

Subtotal: 118,65000 118,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,91453

COST DIRECTE 248,19953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,19953

P-504 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles i
ciment Silestone Blanco zeus, de 20 mm de gruix i 60
cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat amb
angulars acer pintat

Rend.: 1,000 89,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,37000 = 9,74800

Subtotal: 9,74800 9,74800

Materials

BQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

1,020      x 78,27000 = 79,83540
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Subtotal: 79,83540 79,83540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14622

COST DIRECTE 89,72962
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,72962

P-505 EQ5Z1MA2 u Formació de forat sobre taulell de conglomerat de
marbre, amb el cantell polit, de forma circular, per a
encastar aparells sanitari

Rend.: 1,000 172,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012R000 h Oficial 1a marbrista 7,200 /R x 23,58000 = 169,77600

Subtotal: 169,77600 169,77600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,54664

COST DIRECTE 172,32264
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,32264

P-506 EQ7244SE u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm
de llargària, tipus suspès, xapat HPL amb 2 calaixos i
de 40 a 85 cm d'alçària, col·locat suspès

Rend.: 1,000 382,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 23,58000 = 11,79000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 20,93000 = 5,23250

Subtotal: 17,02250 17,02250

Materials

BQ7244SE u Moble per a lavabo encastat al taulell, de 75 a 110 cm
de llargària, tipus suspès, amb 2 calaixos i de 40 a 85
cm d'alçària

1,000      x 365,95000 = 365,95000

Subtotal: 365,95000 365,95000

COST DIRECTE 382,97250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,97250

P-507 F931101F m3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 26,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,69000 = 0,98450

Subtotal: 0,98450 0,98450

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,42000 = 1,06050

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,035 /R x 66,63000 = 2,33205

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 58,48000 = 2,04680
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Subtotal: 5,43935 5,43935

Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,150      x 17,08000 = 19,64200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 19,72300 19,72300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01477

COST DIRECTE 26,16162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,16162

P-508 F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió

Rend.: 1,000 39,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,58000 = 3,53700

Subtotal: 6,49050 6,49050

Materials

B96AUC20 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,050      x 28,65000 = 30,08250

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 56,48000 = 2,54160

Subtotal: 32,62410 32,62410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09736

COST DIRECTE 39,21196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,21196

P-509 F96AU021 m Vorada de xapa d'acer corten 3 plans, de 10 mm de
gruix i 500 mm de desenvolupament, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resitència mínima a compressió

Rend.: 1,000 62,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,58000 = 3,53700

Subtotal: 6,49050 6,49050

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,045      x 56,48000 = 2,54160

B96AUC21 ml Vorada de xapa d'acer corten 3 plans, de 10 mm de
gruix i 500 mm de desenvolupament, incloent
elements d'ancoratge.

1,050      x 50,42000 = 52,94100
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Subtotal: 52,94100 52,94100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09736

COST DIRECTE 62,07046
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,07046

P-510 F96AUMAN m2 Revestiment paraments/brancals/dintels/ampits/etc
xapa d'acer pintat, de 8 mm de gruix i gruix variable
segons peça, inclòs elements p/p subestructura,
elements metàl·lics d'ancoratge, etc Peça totalment
acabada inlclòs ajuts.

Rend.: 1,000 161,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,58000 = 5,89500

Subtotal: 10,81750 10,81750

Materials

B44ZT043 kg Acer amb resistència millorada a la corrossió
atmosfèrica (corten) S355J2WP segons UNE-EN
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats
en calent en planxa, tallat a mida, oxidada i
pasivitzada, p/p subestructura galvanitzada de suport

80,000      x 1,88000 = 150,40000

Subtotal: 150,40000 150,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16226

COST DIRECTE 161,37976
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,37976

P-511 F9G2A448 m2 Paviment de formigó rentat a l'acid HA-30/B/20/IIIa+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars color a escollir per la DF i rentat a l'acid

Rend.: 1,000 42,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,69000 = 7,87600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

Subtotal: 12,59200 12,59200

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 /R x 4,74000 = 0,35550

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 /R x 77,15000 = 2,54595

Subtotal: 2,90145 2,90145

Materials

B065EH6B m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E

0,200      x 83,57000 = 16,71400

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,020      x 509,81000 = 10,19620

Subtotal: 26,91020 26,91020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18888

COST DIRECTE 42,59253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,59253

P-512 F9V3U030 m Esglaó de peces prefabricades de formigó Breinco o
similar Superestep 120x40x15, color especial,
col·locat a truc de maceta amb morter

Rend.: 1,000 50,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,69000 = 3,93800

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,58000 = 9,43200

Subtotal: 13,37000 13,37000

Materials

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,800      x 0,91000 = 0,72800

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,14000 = 0,14000

B9V4V003 u Esglaó de peces prefabricades de formigó Breinco o
similar Superestep 120x40x15, color especial,
col·locat a truc de maceta amb morter

1,000      x 34,60000 = 34,60000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,014      x 76,18480 = 1,06659

Subtotal: 36,53459 36,53459

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20055

COST DIRECTE 50,10514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,10514

P-513 F9V3UMAN m Esglaó de peces de pedra calcarea local 1 costat
abuixarda de 3 peces de 30x10 cm col·locat a truc de
maceta amb morter

Rend.: 1,000 98,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 23,58000 = 9,43200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,69000 = 3,93800

Subtotal: 13,37000 13,37000

Materials

B0G19B04 m2 Pedra calcària local amb una cara abuixarda  preu alt,
de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores

1,000      x 83,51000 = 83,51000

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,14000 = 0,14000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,014      x 76,18480 = 1,06659

Subtotal: 84,71659 84,71659
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20055

COST DIRECTE 98,28714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,28714

P-514 FD5A2052 m Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües
superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica,
reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada
amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres
sobrants sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 32,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,095 /R x 24,58000 = 2,33510

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,068 /R x 27,69000 = 1,88292

Subtotal: 4,21802 4,21802

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,018 /R x 32,16000 = 0,57888

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 /R x 50,33000 = 1,45957

Subtotal: 2,03845 2,03845

Materials

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

2,520      x 1,71000 = 4,30920

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,693      x 17,46000 = 12,09978

B0310040 t Sorra de pedrera per a drens 0,5985      x 16,49000 = 9,86927

Subtotal: 26,27825 26,27825

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10545

COST DIRECTE 32,64017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,64017

P-515 FD5H89A8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix,
inclou connexió a xarxa

Rend.: 1,000 103,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,290 /R x 23,58000 = 6,83820

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 19,69000 = 8,46670

Subtotal: 15,30490 15,30490

Materials

BD5H89A8 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal

1,050      x 74,95000 = 78,69750

B064300C 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

0,1518      x 58,88000 = 8,93798
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Subtotal: 87,63548 87,63548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22957

COST DIRECTE 103,16995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,16995

P-516 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 101,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 23,58000 = 12,96900

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 19,69000 = 21,65900

Subtotal: 34,62800 34,62800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 44,91000 = 17,96400

Subtotal: 17,96400 17,96400

Materials

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 42,40000 = 42,40000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008      x 57,38000 = 5,78390

Subtotal: 48,18390 48,18390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51942

COST DIRECTE 101,29532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,29532

P-517 FHQ6ÇX02 u Aplic de superficie amb kit d'emergència de la marca
TROLL, model Orbit, o similar. Per a instal·lacio en
superficie. Llumenera simple 1 x LED's. La potència
de la llum es 16W. Inclou kit d'emergència. Inclou
materials, ma d'obra, montatge i posada en marxa de
la llum. Inclou materials i anclatges necessaris per a
col·locació. Totalment instal·lada i en funcionament.

Rend.: 1,000 525,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 18,84000 = 0,18840

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 21,99000 = 0,21990

Subtotal: 0,40830 0,40830

Materials

BHQ6ÇX02 u Subministrament i muntatge de lluminària led 26W,
temperartura de color 4000ºK, per encastar.
Equipada amb font Dali. Marca Modular Ligthing
model Flat Moon 470. Inclòs mà d'obra, material i
mitjans auxiliars

1,000      x 525,23000 = 525,23000
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Subtotal: 525,23000 525,23000

COST DIRECTE 525,63830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,63830

P-518 FJS51611 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de
diàmetre, cega, instal·lada superficialment, fixada
amb piquetes col·locades cada 5 m

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,034 /R x 20,93000 = 0,71162

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 /R x 24,37000 = 0,82858

Subtotal: 1,54020 1,54020

Materials

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 1,050      x 0,46000 = 0,48300

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150      x 0,60000 = 0,09000

Subtotal: 0,59300 0,59300

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03851

COST DIRECTE 2,17171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17171

P-519 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,020 /R x 20,93000 = 0,41860

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 24,37000 = 0,48740

Subtotal: 0,90600 0,90600

Materials

BJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant 1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01359

COST DIRECTE 1,33959
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33959

P-520 FJSA4241 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 82,16 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 24,37000 = 19,49600

Subtotal: 19,49600 19,49600

Materials

BJSA4240 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 4 estacions

1,000      x 62,18000 = 62,18000

Subtotal: 62,18000 62,18000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48740

COST DIRECTE 82,16340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,16340

P-521 FJSB2211 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 45,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 24,37000 = 18,27750

Subtotal: 18,27750 18,27750

Materials

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,45000 = 3,45000

BJSB2210 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 23,20000 = 23,20000

Subtotal: 26,65000 26,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27416

COST DIRECTE 45,20166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,20166

P-522 FJSDR80G u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per
tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra
lateral

Rend.: 1,000 223,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

Subtotal: 12,98100 12,98100

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,050      x 17,46000 = 0,87300

BJSDR800 u Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de
reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar

1,000      x 209,78000 = 209,78000
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Subtotal: 210,65300 210,65300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19472

COST DIRECTE 223,82872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,82872

P-523 FJSZC41R u Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Rend.: 1,000 9,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-524 FQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20
cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75
cm d'amplada, col·locat encastat al paviment

Rend.: 1,000 178,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,37000 = 7,31100

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

Subtotal: 13,59000 13,59000

Materials

BQZ5U112 u Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer
inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U
invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm
per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm
d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

1,000      x 155,23000 = 155,23000

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,000      x 2,24000 = 8,96000

Subtotal: 164,19000 164,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33975

COST DIRECTE 178,11975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,11975

P-525 FR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0.6 a 1 m,
per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

Rend.: 1,000 0,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,003 /R x 24,58000 = 0,07374

Subtotal: 0,07374 0,07374

Maquinària

CR118836 h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kW
(6 CV) de potència, amb una amplària de treball de
0.6 a 1 m

0,003 /R x 21,54000 = 0,06462

Subtotal: 0,06462 0,06462
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00111

COST DIRECTE 0,13947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,13947

P-526 FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0.3
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW
(35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de
treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12
%

Rend.: 1,000 0,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR241213 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

0,0054 /R x 38,53000 = 0,20806

Subtotal: 0,20806 0,20806

COST DIRECTE 0,20806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,20806

P-527 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 25,95000 = 2,07600

Subtotal: 2,07600 2,07600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03114

COST DIRECTE 2,10714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10714

P-528 FR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 27,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 /R x 24,58000 = 1,72060

Subtotal: 1,72060 1,72060

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,33000 = 4,25289

Subtotal: 4,25289 4,25289

Materials

BR3P2310 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 18,88000 = 21,80640
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Subtotal: 21,80640 21,80640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02581

COST DIRECTE 27,80570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,80570

P-529 FR3P8601 m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0.1 a 0.5 mm,
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 60,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,080 /R x 24,58000 = 1,96640

Subtotal: 1,96640 1,96640

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0966 /R x 50,33000 = 4,86188

Subtotal: 4,86188 4,86188

Materials

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 1,5015      x 36,00000 = 54,05400

Subtotal: 54,05400 54,05400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02950

COST DIRECTE 60,91178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,91178

P-530 FR4EE2A1 u Subministrament de Lavandula angustifolia en
contenidor de 10 l

Rend.: 1,000 9,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4EE2A1 u Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 1,000      x 9,56000 = 9,56000

Subtotal: 9,56000 9,56000

COST DIRECTE 9,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56000

P-531 FR66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 7,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 25,95000 = 0,51900

A013P000 h Ajudant jardiner 0,240 /R x 24,58000 = 5,89920

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 27,69000 = 0,27690

Subtotal: 6,69510 6,69510
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Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0048      x 42,63000 = 0,20462

Subtotal: 0,22082 0,22082

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10043

COST DIRECTE 7,01635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01635

P-532 FR6P6245 u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 3 m
d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 80x80x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou
les feines de preparació

Rend.: 1,000 77,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,400 /R x 33,93000 = 13,57200

A013P000 h Ajudant jardiner 0,600 /R x 24,58000 = 14,74800

Subtotal: 28,32000 28,32000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,180 /R x 32,16000 = 5,78880

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 50,33000 = 10,06600

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,030 /R x 46,70000 = 1,40100

Subtotal: 17,25580 17,25580

Materials

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0.8 m3

0,500      x 61,35000 = 30,67500

B0111000 m3 Aigua 0,040      x 1,62000 = 0,06480

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,011      x 42,63000 = 0,46893

Subtotal: 31,20873 31,20873

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70800

COST DIRECTE 77,49253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,49253

P-533 FR6P6MAN u Trasplantament dins de l'obra d'arbust fins a 1 m
d'alçària de tronc o diàmetre de planta, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 50x50x50 cm amb retroexcavadora,
plantació amb mitjans manuals i/o camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra,
25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou
les feines de preparació

Rend.: 1,000 29,83 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 0,300 /R x 33,93000 = 10,17900

A013P000 h Ajudant jardiner 0,300 /R x 24,58000 = 7,37400

Subtotal: 17,55300 17,55300

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 32,16000 = 1,60800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 /R x 50,33000 = 5,03300

C1502F00 h Camió cisterna de 10 m3 0,050 /R x 46,70000 = 2,33500

Subtotal: 8,97600 8,97600

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,025      x 42,63000 = 1,06575

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0.8 m3

0,025      x 61,35000 = 1,53375

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,62000 = 0,25920

Subtotal: 2,85870 2,85870

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43883

COST DIRECTE 29,82653
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,82653

P-534 FR744G12 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma
mecànica, amb rotlle de gespa Standard C3

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,016 /R x 27,69000 = 0,44304

A013P000 h Ajudant jardiner 0,024 /R x 24,58000 = 0,58992

Subtotal: 1,03296 1,03296

Maquinària

CR717300 h Tractor amb accessori per implantar gespa en rotlles
de 36 a 45 kW de potència

0,008 /R x 55,64000 = 0,44512

Subtotal: 0,44512 0,44512

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

BR4U4G10 m2 Rotlle de gespa tipus Standard C3, per a implantació
directa

1,100      x 4,51000 = 4,96100

Subtotal: 4,97720 4,97720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01549

COST DIRECTE 6,47077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47077
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P-535 G219GFA0 m Tall en qualsevol material de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir, amb
reglada

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 20,35000 = 3,05250

Subtotal: 3,05250 3,05250

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,150 /R x 8,68000 = 1,30200

Subtotal: 1,30200 1,30200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04579

COST DIRECTE 4,40029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40029

P-536 GR4H9D51 u Subministrament de Salvia microphylla en contenidor
de 5 l

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H9D51 u Salvia microphylla en contenidor de 5 l 1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000

COST DIRECTE 4,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53000

P-537 K213M221 m3 Enderroc de mur de contenció i fonament corregut
d'obra ceràmica i masoneeria amb amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 25,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

Subtotal: 1,96900 1,96900

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,250 /R x 63,75000 = 15,93750

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics 0,200 /R x 39,90000 = 7,98000

Subtotal: 23,91750 23,91750

COST DIRECTE 25,88650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,88650

P-538 K2144A00 m2 Enderroc de sostre/llosa complet, horintzontal o
inclinat, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, inclou p/p elements de seguretat,

Rend.: 1,000 40,78 €
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talls de disc.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,69000 = 29,53500

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,350 /R x 23,97000 = 8,38950

Subtotal: 37,92450 37,92450

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,350 /R x 6,53000 = 2,28550

Subtotal: 2,28550 2,28550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56887

COST DIRECTE 40,77887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,77887

P-539 K2148212 m3 Enderroc de mur de maçoneria i ceràmica de 50 a 60
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, previ tall de disc

Rend.: 1,000 157,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,69000 = 78,76000

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 20,35000 = 30,52500

Subtotal: 109,28500 109,28500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 3,000 /R x 15,48000 = 46,44000

Subtotal: 46,44000 46,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,63928

COST DIRECTE 157,36428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,36428

P-540 K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, de
corretges de fusta, enllatat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,69000 = 11,81400

Subtotal: 11,81400 11,81400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17721

COST DIRECTE 11,99121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,99121
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P-541 K2161511 m2 Enderroc d'envà/paredó fins a 10 cm de ceràmica 10
cm de gruix o mampara alumini vidre, p/p portes,
obertures, vidres, etc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

Subtotal: 2,95350 2,95350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04430

COST DIRECTE 2,99780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99780

P-542 K216151W u Unitat de dau de formigó per a estintolament. Inclou:
- enderroc puntual per a formació de dau.
- encofrat lateral de dau.
- formigonat de dau de formigó amb fomrigó
HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.

Rend.: 1,000 228,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,35000 = 40,70000

Subtotal: 40,70000 40,70000

Maquinària

C200B000 h cortadora con disco de carborundo 1,000 /R x 3,40000 = 3,40000

Subtotal: 3,40000 3,40000

Partides d'obra

K45GD7C5 m3 hormigón para dado de apoyo, ha-25/b/20/iia, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido manualmente

0,150      x 518,07975 = 77,71196

K4DGC500 m2 montaje y desmontaje de encofrado para dado de
apoyo con tablón de madera

1,000      x 106,25368 = 106,25368

Subtotal: 183,96564 183,96564

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61050

COST DIRECTE 228,67614
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,67614

P-543 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,69000 = 6,89150

Subtotal: 6,89150 6,89150
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COST DIRECTE 6,89150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,89150

P-544 K216MI03 m2 Enderroc de paret de tancament de maó massis i/o
calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,69000 = 4,92250

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,35000 = 5,08750

Subtotal: 10,01000 10,01000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,150 /R x 3,22000 = 0,48300

Subtotal: 0,48300 0,48300

COST DIRECTE 10,49300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49300

P-545 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,69000 = 11,81400

Subtotal: 11,81400 11,81400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17721

COST DIRECTE 11,99121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,99121

P-546 K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,69000 = 7,87600

Subtotal: 7,87600 7,87600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11814

COST DIRECTE 7,99414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99414
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P-547 K2182E01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en revoltons, per
l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,69000 = 4,33180

Subtotal: 4,33180 4,33180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06498

COST DIRECTE 4,39678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39678

P-548 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 19,69000 = 9,05740

Subtotal: 9,05740 9,05740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13586

COST DIRECTE 9,19326
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,19326

P-549 K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra en parament vertical,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,570 /R x 19,69000 = 11,22330

Subtotal: 11,22330 11,22330

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16835

COST DIRECTE 11,39165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,39165

P-550 K218A410 m2 Enderroc de cel ras de qualsevol tipus i entramat de
suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,69000 = 3,93800

Subtotal: 3,93800 3,93800

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 3,93333 = 0,00059

Subtotal: 0,00059 0,00059
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COST DIRECTE 3,93859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93859

P-551 K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, inclòs material de
suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,69000 = 3,93800

Subtotal: 3,93800 3,93800

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 3,93333 = 0,00059

Subtotal: 0,00059 0,00059

COST DIRECTE 3,93859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,93859

P-552 K219KFC0 m Tall en paret de qualsevol material de 10 a 30 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 14,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,35000 = 10,17500

Subtotal: 10,17500 10,17500

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,500 /R x 8,68000 = 4,34000

Subtotal: 4,34000 4,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15263

COST DIRECTE 14,66763
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,66763

P-553 K219M111 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb martell
sobre retroescavadora amb martell neumatic, i
càrrega  mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 29,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,35000 = 2,03500

Subtotal: 2,03500 2,03500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,48000 = 3,09600

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,250 /R x 63,75000 = 15,93750

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,250 /R x 34,65000 = 8,66250
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Subtotal: 27,69600 27,69600

COST DIRECTE 29,73100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73100

P-554 K219MI01 m3 Enderroc de paviment de qualsevol tipus, el seu
suport, material de regularització i solera de formigó
en massa (de 15 a 25 cm. de gruix total), amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor, p/p talls disc i repassos
entregues perimetrals

Rend.: 1,000 19,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 20,35000 = 5,08750

Subtotal: 8,04100 8,04100

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,150 /R x 34,65000 = 5,19750

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 /R x 15,48000 = 6,19200

Subtotal: 11,38950 11,38950

COST DIRECTE 19,43050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43050

P-555 K219MI02 m2 Enderroc d'esglaó, esglaonat i la part proporcional de
la solera de supòrt, rampes i el suport corresponent,
amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 20,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 20,35000 = 8,14000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

Subtotal: 10,10900 10,10900

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,200 /R x 34,65000 = 6,93000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 15,48000 = 3,09600

Subtotal: 10,02600 10,02600

COST DIRECTE 20,13500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,13500

P-556 K219MI21 m2 Arrencada de paviment hidràulic,de terratzo i/o de
qualsevol altre tipus i la base corresponent de suport
fins deijar els revoltons i les biguetes vistes, amb
mitjans manuals, retirada de runa i càrrega sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,88 €

Unitats Preu Parcial Import



Projecte d´Execució Biblioteca Sant Julià de Vilatorta
taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo
Serve d´Equipaments i espai Públic. Diputació de Barcelona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 330

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,69000 = 7,87600

Subtotal: 7,87600 7,87600

COST DIRECTE 7,87600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87600

P-557 K21A1001 u Arrencada de full i bastiment de
finestra/porta/balconera de qualsevol material, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor, inclos p/p vidres

Rend.: 1,000 5,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

Subtotal: 5,90700 5,90700

COST DIRECTE 5,90700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90700

P-558 K21A3A1A m2 Enderroc cancell vidre amb mitjans manuals, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 53,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,69000 = 19,69000

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 24,00000 = 24,00000

Subtotal: 43,69000 43,69000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 44,91000 = 8,98200

Subtotal: 8,98200 8,98200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65535

COST DIRECTE 53,32735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,32735

P-559 K21BMI11 ut Retirada d'escala i barana metàl·lica amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 303,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,69000 = 59,07000

A0135000 h Ajudant soldador 3,000 /R x 21,01000 = 63,03000

A0125000 h Oficial 1a soldador 3,000 /R x 23,97000 = 71,91000

Subtotal: 194,01000 194,01000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 3,000 /R x 6,53000 = 19,59000

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 44,91000 = 89,82000
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Subtotal: 109,41000 109,41000

COST DIRECTE 303,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,42000

P-560 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 24,37000 = 12,18500

Subtotal: 14,15400 14,15400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21231

COST DIRECTE 14,36631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,36631

P-561 K21JBMAN u Desmuntatge porta fusta històrica incloent ancoratges
i resta d'elements ornamentals, abassegament i
posterior transport a obra.

Rend.: 1,000 193,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,69000 = 39,38000

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 21,09000 = 42,18000

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 24,00000 = 48,00000

Subtotal: 129,56000 129,56000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 2,000 /R x 32,16000 = 64,32000

Subtotal: 64,32000 64,32000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 193,86667 = 0,02908

Subtotal: 0,02908 0,02908

COST DIRECTE 193,90908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,90908

P-562 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 24,37000 = 13,40350
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Subtotal: 15,37250 15,37250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23059

COST DIRECTE 15,60309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60309

P-563 K21JMAN1 u Desconnexió, retirada instal.lacions zones afectades
planta baixa, inclos enretirada de radiadors,
cisternes,suports, aixetes, mecanismes i desconnexió
de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, i/o trasllat a les
dependències que fixi l'ajuntament.

Rend.: 1,000 697,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 12,000 /R x 24,37000 = 292,44000

A0140000 h Manobre 12,000 /R x 19,69000 = 236,28000

Subtotal: 528,72000 528,72000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 5,000 /R x 32,16000 = 160,80000

Subtotal: 160,80000 160,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,93080

COST DIRECTE 697,45080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 697,45080

P-564 K21JMAN2 u Actuacions provisionals per simultaneitat obres i
activitat CAP, lones, tancaments provisionals,
segellats, i senyalitació durant cada una de les fases
d'obra.

Rend.: 1,000 641,41 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-565 K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 69,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 /R x 19,69000 = 68,91500

Subtotal: 68,91500 68,91500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03373

COST DIRECTE 69,94873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,94873

P-566 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 68,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 3,425 /R x 19,69000 = 67,43825

Subtotal: 67,43825 67,43825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,01157

COST DIRECTE 68,44982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,44982

P-567 K43R1224 u Reparació de tram central de bigua amb sistema
beta, sanejament de la fusta, perforacions amb
trepant mecànic de 28 mm, armadures de rodó de
fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert
de morter sintètic de resines epoxi de la zona afectada

Rend.: 1,000 274,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,100 /R x 24,00000 = 50,40000

A0140000 h Manobre 1,900 /R x 19,69000 = 37,41100

A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 23,58000 = 44,80200

A013A000 h Ajudant fuster 2,100 /R x 21,09000 = 44,28900

Subtotal: 176,90200 176,90200

Maquinària

C200V000 h Equipo de inyección manual de resinas 0,600 /R x 1,34000 = 0,80400

CRE23000 h Motoserra 0,420 /R x 3,10000 = 1,30200

C200F000 h Màquina taladradora 0,600 /R x 3,31000 = 1,98600

Subtotal: 4,09200 4,09200

Materials

B0D21040 m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 1,700      x 0,23000 = 0,39100

B0A31000 kg Clau acer 0,500      x 1,35000 = 0,67500

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,400      x 1,10000 = 0,44000

B42Z1200 m Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de
polièster de diàmetre 25 mm

3,800      x 4,08000 = 15,50400

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 31,500      x 2,24000 = 70,56000

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,240      x 12,37000 = 2,96880

Subtotal: 90,53880 90,53880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,65353

COST DIRECTE 274,18633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,18633

P-568 K43R1MAN u Cosit Fendas biga de fusta amb cargols 25/30 cm,
perforacions amb trepant mecànic de 28 mm.

Rend.: 1,000 14,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,200 /R x 21,09000 = 4,21800

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000
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Subtotal: 9,01800 9,01800

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,200 /R x 3,31000 = 0,66200

Subtotal: 0,66200 0,66200

Materials

B0A31000 kg Clau acer 1,000      x 1,35000 = 1,35000

B0A3MAN u Cosit Fendas biga de fusta amb cargols 25/30 cm,
perforacions amb trepant mecànic de 28 mm.

1,000      x 2,96000 = 2,96000

Subtotal: 2,96000 2,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13527

COST DIRECTE 14,12527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,12527

P-569 K43RMAN1 ut Acodolament corretges de fusta amb tub galvanitzat
de 40x40x2 mm

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,100 /R x 24,00000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

Partides d'obra

E448P165 kg Acer S355J2H segons UNE-EN 10219-1, per a traves
formades per peça simple, en perfils foradats
conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

0,910      x 2,19401 = 1,99655

Subtotal: 1,99655 1,99655

COST DIRECTE 4,39655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39655

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,014 /R x 23,58000 = 0,33012

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 19,69000 = 0,27566

Subtotal: 0,60578 0,60578

Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 0,64000 0,64000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01514

COST DIRECTE 1,26092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26092

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 23,97000 = 1,19850

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 21,01000 = 1,05050

Subtotal: 2,24900 2,24900

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,07000 = 0,15350

Subtotal: 0,15350 0,15350

Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,21000 = 1,21000

Subtotal: 1,21000 1,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03374

COST DIRECTE 3,64624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,64624

P-570 K44ZMAN1 u Formació de forat a paret de maó massis/pedra de
30x30x15 cm. per al recolçament de llinda, retacat i
masissat posterior amb maons masissos i morter de
ciment,1:5, 7,5N/mm2, retirada de runa i càrrega
sobre camió o contenidor. Tot segons detall planols.

Rend.: 1,000 18,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

Subtotal: 12,98100 12,98100

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,22000 = 0,96600

Subtotal: 0,96600 0,96600

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

6,000      x 0,29000 = 1,74000
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D0701731 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 300 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,030      x 80,40880 = 2,41226

Subtotal: 4,15226 4,15226

COST DIRECTE 18,09926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,09926

K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 108,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,403 /R x 19,69000 = 7,93507

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 23,58000 = 2,38158

Subtotal: 10,31665 10,31665

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 153,43000 = 25,77624

Subtotal: 25,77624 25,77624

Materials

B065710B m3 hormigón ha-25/b/10/i de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición i

1,075      x 66,98000 = 72,00350

Subtotal: 72,00350 72,00350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25792

COST DIRECTE 108,35431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,35431

K45GD7C5 m3 hormigón para dado de apoyo, ha-25/b/20/iia, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido manualmente

Rend.: 1,000 518,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 23,58000 = 141,48000

A0140000 h Manobre 15,000 /R x 19,69000 = 295,35000

Subtotal: 436,83000 436,83000

Materials

B065710B m3 hormigón ha-25/b/10/i de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 250 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición i

1,050      x 66,98000 = 70,32900

Subtotal: 70,32900 70,32900
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 10,92075

COST DIRECTE 518,07975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 518,07975

P-571 K45R11A1 M2 Reparació superficial de sostre de formigó armat
existent amb repicat de formigó, sanejament i
raspatllat de les armadures amb mitjans manuals i
amb raig de sorra, pasivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi. Armat de reforç a negatiu
format per barres corrugades, dues unitats per
bigueta. Formigonat de capa de compressió amb
formigó HA-25/B/20/IIA autocompactant, vertit amb
mitjans adecuats, vibrat i curat.

Rend.: 1,000 182,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,170 /R x 19,69000 = 42,72730

A0121000 h Oficial 1a 1,960 /R x 23,58000 = 46,21680

Subtotal: 88,94410 88,94410

Maquinària

CZ171000 h Equip de raig de sorra 0,030 /R x 3,96000 = 0,11880

CZ121410 h pressiósor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8
bar de pressión

0,030 /R x 13,65000 = 0,40950

Subtotal: 0,52830 0,52830

Materials

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

80,000      x 0,81000 = 64,80000

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,035      x 161,54000 = 5,65390

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

3,440      x 6,09000 = 20,94960

Subtotal: 91,40350 91,40350

Partides d'obra

K45RC000 M PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES DE
MORTER POLIMÈRIC D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE CIMENT I
RESINES EPOXI

0,010      x 10,91438 = 0,10914

Subtotal: 0,10914 0,10914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,33416

COST DIRECTE 182,31920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,31920

P-572 K45RA011 m Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
sanejament i raspatllat de les armadures amb mitjans
manuals, pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi. regularitzaciód e superficies amb morter epoxi,
càrrega manual de runa sobre contenidor.

Rend.: 1,000 23,79 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,58000 = 11,79000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,69000 = 9,84500

Subtotal: 21,63500 21,63500

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,500 /R x 3,22000 = 1,61000

Subtotal: 1,61000 1,61000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54088

COST DIRECTE 23,78588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,78588

K45RC000 M PASSIVAT D'ARMADURA AMB DUES CAPES DE
MORTER POLIMÈRIC D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I PONT D'UNIÓ DE CIMENT I
RESINES EPOXI

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,58000 = 5,89500

Subtotal: 5,89500 5,89500

Materials

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,800      x 6,09000 = 4,87200

Subtotal: 4,87200 4,87200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14738

COST DIRECTE 10,91438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91438

K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,93000 = 0,20930

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,58000 = 0,23580

Subtotal: 0,44510 0,44510

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 0,83000 = 0,00415

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,88425 = 0,88425

Subtotal: 0,88840 0,88840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00668

COST DIRECTE 1,34018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34018

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,69000 = 2,95350

Subtotal: 10,02750 10,02750

Materials

B0D62B60 cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de
<= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

0,010      x 11,63000 = 0,11630

Subtotal: 0,11630 0,11630

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25069

COST DIRECTE 10,39449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,39449

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 28,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 20,93000 = 10,04640

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 23,58000 = 15,09120

Subtotal: 25,13760 25,13760

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 9,26000 = 0,18613

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,26000 = 1,44837

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,35000 = 0,69685

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,35000 = 0,13595

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 239,80000 = 0,45562

Subtotal: 2,92292 2,92292

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62844

COST DIRECTE 28,68896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,68896
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K4DGC500 m2 montaje y desmontaje de encofrado para dado de
apoyo con tablón de madera

Rend.: 1,000 106,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 2,000 /R x 20,93000 = 41,86000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 2,500 /R x 23,58000 = 58,95000

Subtotal: 100,81000 100,81000

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 239,80000 = 0,45562

B0A31000 kg Clau acer 0,0988      x 1,35000 = 0,13338

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201      x 9,26000 = 0,18613

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,26000 = 1,44837

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,35000 = 0,69993

Subtotal: 2,92343 2,92343

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,52025

COST DIRECTE 106,25368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,25368

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

Rend.: 1,000 495,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,850 /R x 19,69000 = 115,18650

A0121000 h Oficial 1a 9,750 /R x 23,58000 = 229,90500

Subtotal: 345,09150 345,09150

Materials

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

401,740      x 0,30000 = 120,52200

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,231      x 92,95370 = 21,47230

Subtotal: 141,99430 141,99430

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,62729

COST DIRECTE 495,71309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,71309

P-573 K4FR6RGE m2 Formació pas de sanejament en fonament existent,
repicat, extracció tub existent i formació no pas,
dotació pas. Reposiciò fonament, i/o element existent.

Rend.: 1,000 67,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,69000 = 19,69000

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 23,58000 = 35,37000

Subtotal: 55,06000 55,06000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 1,500 /R x 3,22000 = 4,83000

Subtotal: 4,83000 4,83000

Materials

B0F14252 u Maó massís d'elaboració manual R-15, de
290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

13,780      x 0,35000 = 4,82300

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0105      x 87,52040 = 0,91896

Subtotal: 5,74196 5,74196

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,37650

COST DIRECTE 67,00846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,00846

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

Rend.: 1,000 649,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 5,312 /R x 19,69000 = 104,59328

A0122000 h Oficial 1a paleta 13,125 /R x 23,58000 = 309,48750

Subtotal: 414,08078 414,08078

Materials

B0F17251 u Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

625,900      x 0,30000 = 187,77000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,3497      x 117,49008 = 41,08628

Subtotal: 228,85628 228,85628

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,21121

COST DIRECTE 649,14827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 649,14827

P-574 K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de
maçoneria amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i
reblert amb injecció de morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada

Rend.: 1,000 22,04 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 23,58000 = 9,90360

A0150000 h Manobre especialista 0,420 /R x 20,35000 = 8,54700

Subtotal: 18,45060 18,45060

Maquinària

C200V000 h Equipo de inyección manual de resinas 0,100 /R x 1,34000 = 0,13400

C200F000 h Màquina taladradora 0,210 /R x 3,31000 = 0,69510

Subtotal: 0,82910 0,82910

Materials

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 0,75000 = 1,87500

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

0,206      x 2,96325 = 0,61043

Subtotal: 2,48543 2,48543

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27676

COST DIRECTE 22,04189
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,04189

P-575 K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i
runa, reperfilat canals amn morter de regularització,
substitució de teules trencades amb teula àrab
envellida, en una proporció de 2 u/m2, recol·locació
teules mogudes,elements de coronaments esfèrics,
presa d'una de cada cinc filades amb morter de
ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,58000 = 1,17900

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

Subtotal: 3,14800 3,14800

Materials

B522A9N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

2,000      x 0,63000 = 1,26000

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 71,79710 = 0,35899

Subtotal: 1,61899 1,61899

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,09444

COST DIRECTE 4,86143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,86143
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P-576 K5Z1AM20 dm3 Massissat perfils metalics amb Morter fluït d'altes
prestacions (60 MPa) per ancoratges i
reblerts.WEBER.TEC GROUT 600, ref.39792500, ref.
39792500 de la sèrie Ancoratges de WEBER, inclou
mitjans auxilars, vertit, forats estructura per vertir,
segellat posterior, respas, partida totalment executada

Rend.: 1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,69000 = 1,96900

Subtotal: 4,32700 4,32700

Materials

39792500 kg Morter fluït d'altes prestacions (60 MPa) per
ancoratges i reblerts.WEBER.TEC GROUT 600,
ref.39792500, ref. 39792500 de la sèrie Ancoratges
de WEBER

2,400      x 0,58000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06491

COST DIRECTE 5,78391
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78391

P-577 K5ZFMI00 u Gàrgola de planxa de zinc de 1,2 mm. de gruix, de 50
mm de diàmetre, col·locada

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,37000 = 3,65550

Subtotal: 3,65550 3,65550

Materials

B5ZFMI00 u Gàrgola de planxa de zinc de 1,2 mm. de gruix, de 50
mm de diàmetre

1,000      x 13,48000 = 13,48000

Subtotal: 13,48000 13,48000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09139

COST DIRECTE 17,22689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22689

K7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,93000 = 0,41860

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,58000 = 0,94320

Subtotal: 1,36180 1,36180

Materials

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100      x 0,77000 = 0,84700
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Subtotal: 0,84700 0,84700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02043

COST DIRECTE 2,22923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22923

K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 23,58000 = 0,70740

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 20,93000 = 0,31395

Subtotal: 1,02135 1,02135

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,15000 = 0,16500

Subtotal: 0,16500 0,16500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01532

COST DIRECTE 1,20167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20167

P-578 K7D69TK0 m2 Vernís intumescent de bigues compostes de fusta
previ neteja i raspatllatde fusta .Vernís intmescent,
Wood Stofire Intmescente d'Euroquimica, format per
tres capes; WSI Tapaporos 1 component 75 gr/m2 =
13,2 m2/kg, WSI Intmescent 2 components i 2 capes
de 200 gr cada una rend. 6,5 m2/lc = 5,0 m2 Kg i
capa d'acabat WSI Finish de 150 a 200 gr/m2 rend 5
a 6,6 m2/kg, inclou p/p sistemes d'elevació,
proteccions i ajudes.

Rend.: 1,000 36,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 23,58000 = 16,50600

A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 20,93000 = 1,25580

B89ZTMA2 27 Vernis intumescent de bigues compostes de fusta
previ neteja, vernis intmescent Vernís intumescent,
Wood Stofire Intmescente, format per tres capes;
WSI Tapaporos 1 component 75 gr/m2 = 13,2 m2/kg,
VSI Intmescent 2 components i 2 capes de 200 gr
cada una rend. 6,5 m2/lc = 5,0 m2 Kg i capa d'acabat
WSI Finish de 150 a 200 gr/m2 rend 5 a 6,6 m2/kg.

0,660      x 27,47000 = 18,13020

Subtotal: 18,13020 18,13020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26643

COST DIRECTE 36,15843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,15843
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P-579 K8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1, inclou p`/p reglades, sòcols, arestes, etc

Rend.: 1,000 11,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,127 /R x 19,69000 = 2,50063

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,253 /R x 23,58000 = 5,96574

Subtotal: 8,46637 8,46637

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0235      x 116,85890 = 2,74618

Subtotal: 2,84194 2,84194

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21166

COST DIRECTE 11,51997
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,51997

P-580 K8122MAN m2 Reparació, restauració de volums i complecio
enguixat existent sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1, inclou p/p reglades, sòcols, arestes, etc

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,080 /R x 19,69000 = 1,57520

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,150 /R x 23,58000 = 3,53700

Subtotal: 5,11220 5,11220

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,400      x 0,12000 = 0,04800

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0135      x 116,85890 = 1,57760

Subtotal: 1,62560 1,62560

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12781

COST DIRECTE 6,86561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86561

P-581 K82513230000 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà,
10x10 cm de la serie Revestiments d'URBATEK
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T
ref. B11904004 de la serie Adhesius cimentosos de
BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 23,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,69000 = 2,36280

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,58000 = 8,48880

Subtotal: 10,85160 10,85160

Materials

B0FH3183H m2 Rajola monoporosa esmaltada PORTOBELLO marfil,
de dimensions 25x33,3 cm, mat , ref. 100007202 de
la serie Revestiments d'URBATEK

1,100      x 10,22000 = 11,24200

B0711012H9 kg Adhesiu cimentós tipus C1-T segons UNE 12004,
color gris, tixotròpic, amb ciments d'alta resistència,
àrids seleccionats i additius orgànics, ref. B11904004
de la serie Adhesius cimentosos de BUTECH

4,9028      x 0,30000 = 1,47084

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,31000 = 0,15810

Subtotal: 12,87094 12,87094

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27129

COST DIRECTE 23,99383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,99383

P-582 K842G53A m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de
roca compactada, acabat similar a les existents,
acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell
rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i
14 a 17 mm de gruix, classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat
100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura
d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2
m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m i perfils secundaris formant retícula, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 26,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,37000 = 4,87400

Subtotal: 9,06000 9,06000

Materials

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 3,66000 = 3,76980

B842G534 m2 Placa de llana mineral de roca compactada per a cel
ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb
cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 14 a 17
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1

1,030      x 13,15000 = 13,54450

Subtotal: 17,31430 17,31430
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13590

COST DIRECTE 26,51020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,51020

P-583 K8432238LQXJ m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals tintades de
color blanc, amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal fina, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb
cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, i perimetre perfil
Z per a formació de llaga amb classe d'absorció
acústica ref. HDF12625E de la serie Heradesign fine
d'AMF D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb
perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema
desmuntable, format per perfils principals amb forma
d'omega, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000 39,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 20,93000 = 6,69760

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 24,37000 = 7,79840

Subtotal: 14,49600 14,49600

Materials

B8432234L m2 Placa acústica de fusta lligada amb magnesita i
ample de fibra de 2 mm, Heradesign fine,  de
1200x600 mm i de 25 mm de gruix, pes aproximat
12,7 Kg/m2, amb classificació de resistència al foc
B-s1, d0, amb cantell rebaixat, per a la seva utilització
en bioconstrucció, ref. HDF12625E de la serie
Heradesign fine d'AMF

1,030      x 21,26000 = 21,89780

B84ZE520 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 2,92000 = 3,00760

Subtotal: 24,90540 24,90540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21744

COST DIRECTE 39,61884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,61884

P-584 K8788200 m2 Neteja i preparació de paraments interiors de pedra,
ceramica o arrebossades. Neteja de parament, tapiat
de forats, consolidació revestiments amb morter de
calç.

Rend.: 1,000 14,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

A013D000 h Ajudant pintor 0,200 /R x 20,93000 = 4,18600
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Subtotal: 8,90200 8,90200

Materials

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 274,12185 = 5,48244

Subtotal: 5,48244 5,48244

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22255

COST DIRECTE 14,60699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,60699

P-585 K87A2101 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior
d'elements de fusta, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 6,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,300 /R x 20,93000 = 6,27900

Subtotal: 6,27900 6,27900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15698

COST DIRECTE 6,43598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,43598

K87AU00A m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre porta interior de fusta per a pintar, amb
aplicacions successives de producte decapant

Rend.: 1,000 23,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,900 /R x 23,58000 = 21,22200

Subtotal: 21,22200 21,22200

Maquinària

C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,350 /R x 2,91000 = 1,01850

Subtotal: 1,01850 1,01850

Materials

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,1001      x 4,18000 = 0,41842

Subtotal: 0,41842 0,41842

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53055

COST DIRECTE 23,18947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,18947

P-586 K88RP100 m2 Reparació puntual de parament verical exterior amb
revestiment de gruix 1 cm de morter sense additius,
mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc,
amb imitació color existent

Rend.: 1,000 30,56 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,750 /R x 23,58000 = 17,68500

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,69000 = 9,45120

Subtotal: 27,13620 27,13620

Materials

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç
i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,010      x 274,12185 = 2,74122

Subtotal: 2,74122 2,74122

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67841

COST DIRECTE 30,55583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55583

P-587 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 4,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,93000 = 0,20930

Subtotal: 2,56730 2,56730

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,20000 = 0,64260

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,04000 = 1,20931

Subtotal: 1,85191 1,85191

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03851

COST DIRECTE 4,45772
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45772

P-588 K898U001 m2 Pintat en veladura de parament de formigó/morter de
calç/ceramica, etc, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,93000 = 0,20930

Subtotal: 2,56730 2,56730

Materials

B89ZNU20 l Pintura mineral al silicat d'un component, hidròfuga,
amb color d'intensitat forta, per a veladura del formigó

0,250      x 20,48000 = 5,12000

B8ZAT110 kg Pintura de fons a base de silicats, per a paraments de
formigó

0,200      x 15,83000 = 3,16600

B8ZAT020 l Diluent de pintura mineral al silicat per a protecció del
formigó

0,090      x 12,42000 = 1,11780
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Subtotal: 9,40380 9,40380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03851

COST DIRECTE 12,00961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,00961

P-589 K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 15,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 20,93000 = 0,83720

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 23,58000 = 9,19620

Subtotal: 10,03340 10,03340

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 12,82000 = 4,44598

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,20000 = 0,64260

Subtotal: 5,08858 5,08858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15050

COST DIRECTE 15,27248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,27248

P-590 K89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat,
fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

Rend.: 1,000 5,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 20,93000 = 0,41860

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 23,58000 = 4,12650

Subtotal: 4,54510 4,54510

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,051      x 11,28000 = 0,57528

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,0408      x 12,82000 = 0,52306

Subtotal: 1,09834 1,09834

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06818

COST DIRECTE 5,71162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,71162

K8AA3B22 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís a
l'aigua, amb dues capes, amb la superfície semi mat

Rend.: 1,000 9,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,030 /R x 20,93000 = 0,62790

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 23,58000 = 7,07400
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Subtotal: 7,70190 7,70190

Materials

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,3468      x 6,00000 = 2,08080

Subtotal: 2,08080 2,08080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11553

COST DIRECTE 9,89823
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89823

K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de
15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 7,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,35000 = 2,03500

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,69000 = 0,98450

Subtotal: 3,01950 3,01950

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 7,80000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000

Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,2678      x 15,95000 = 4,27141

Subtotal: 4,27141 4,27141

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04529

COST DIRECTE 7,72620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,72620

K93618B6 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 17,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,69000 = 4,33180

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,58000 = 2,35800

Subtotal: 6,68980 6,68980

Materials

B065960J m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

0,1545      x 67,66000 = 10,45347

Subtotal: 10,45347 10,45347
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10035

COST DIRECTE 17,24362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,24362

P-591 KA88AMAN ut Treballs recuperació porta existent Fu08 de mides
1560x200 mm, consistent en l'escatat i decapat, el
posterior vernissat amb lasur dues mans, el canvi de
ferratges i els elements de fixació.

Rend.: 1,000 444,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,000 /R x 24,00000 = 48,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 23,58000 = 47,16000

Subtotal: 95,16000 95,16000

Materials

BAZGD370 u Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles
batents, de preu mitjà

2,000      x 21,74000 = 43,48000

BAZG1130 u Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu alt

2,000      x 20,69000 = 41,38000

Subtotal: 84,86000 84,86000

Partides d'obra

K87AU00A m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre porta interior de fusta per a pintar, amb
aplicacions successives de producte decapant

8,000      x 23,18947 = 185,51576

K8AA3B22 m2 Envernissat de portes vidrieres de fusta, al vernís a
l'aigua, amb dues capes, amb la superfície semi mat

8,000      x 9,89823 = 79,18584

Subtotal: 264,70160 264,70160

COST DIRECTE 444,72160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 444,72160

P-592 KB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats
de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall,
format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre
laminar de seguretat 10+10 mm, cantells polits h
120/140 amb butiral transparent col·locat amb
silicona neutra i galzes de neopre, col·locada amb
fixacions mecàniques.
Clasificación de prestacions 1B1, segons UNE-EN
12600, per a una carrega 0,8 kN/m aplicadada sobre
la part superior del vidre segons CTE DB SE-AE; fixat
a formigó amb ancoratges mecánics d'expansió,
d'alta resistencia.

Rend.: 1,000 370,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,69000 = 6,89150

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 23,58000 = 16,50600

Subtotal: 23,39750 23,39750

Materials

BB15U010 m Barana d'acer inoxidable tipus AISI-316 amb acabats
de cares vistes i cantells vistos polit brillant mirall,

1,000      x 346,05000 = 346,05000
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format per perfil continu d'acer inoxidable, amb vidre
laminar de seguretat 10+10 mm amb butiral
transparent col·locat amb silicona neutra i galzes de
neopre

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,005      x 87,52040 = 0,43760

Subtotal: 346,48760 346,48760

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,58494

COST DIRECTE 370,47004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 370,47004

P-593 KD51U130 u Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica,
de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de
60 a 125 mm de diàmetre, encastat al paviment

Rend.: 1,000 34,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,58000 = 11,79000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,69000 = 5,90700

Subtotal: 17,69700 17,69700

Materials

B5ZHU130 u Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica,
de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de
60 a 125 mm de diàmetre, acabat zincat, per a
encastar al paviment

1,000      x 15,74000 = 15,74000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,008      x 76,18480 = 0,60948

Subtotal: 16,34948 16,34948

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26546

COST DIRECTE 34,31194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,31194

P-594 KY02U001 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans
manuals, de dimensions fins a 30x30x20 cm

Rend.: 1,000 24,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,58000 = 4,71600

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,69000 = 19,69000

Subtotal: 24,40600 24,40600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36609

COST DIRECTE 24,77209
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,77209

P-595 KY02U002 u Encast, en paret fabrica/mamposteria, amb mitjans
manuals, de dimensions aprox a 50x50x50 cm
Inclou:
Enderroc puntual pared fins trobar congreny,
regularització superficie, encofrat lateral de dau, i
formigonat de dau de formigó amb fomrigó
HA-25/B/20/IIa, vertit amb mitjans adequats.

Rend.: 1,000 47,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,58000 = 23,58000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,69000 = 19,69000

Subtotal: 43,27000 43,27000

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,500 /R x 3,22000 = 1,61000

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 8,68000 = 1,73600

Subtotal: 3,34600 3,34600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64905

COST DIRECTE 47,26505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,26505

P-596 KY03UMAN u Cala en sostre/paret/paviment/fonament per
comprovacions a requeriment de la DF, en horitzontal
vertical i inclinat, i posterior reposició

Rend.: 1,000 25,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,428 /R x 19,69000 = 8,42732

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,428 /R x 23,58000 = 10,09224

Subtotal: 18,51956 18,51956

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,398 /R x 8,45000 = 3,36310

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,353 /R x 8,47000 = 2,98991

Subtotal: 6,35301 6,35301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27779

COST DIRECTE 25,15036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,15036
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P-597 L9CR40A3 u Reposició de fins a 9 peces de terratzo, amb peces
recuperades o d'aplec

Rend.: 1,000 43,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,700 /R x 23,58000 = 40,08600

Subtotal: 40,08600 40,08600

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,060      x 33,42000 = 2,00520

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,300      x 0,91000 = 0,27300

Subtotal: 2,27820 2,27820

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00215

COST DIRECTE 43,36635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,36635

P-598 P0125000 Pa Ajudes ram paleta Rend.: 1,000 5.828,02 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-599 PA000004 u Desmuntatge, retirada i entrega quan ordeni el tècnic
a la brigada municipal de les instal·lacions de
calefacció, radiadors, caldera, diposit gasoil, cablejat
elèctric fora de norma, inclou transport.

Rend.: 1,724 621,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 9,000 /R x 24,37000 = 127,22158

A013G000 h Ajudant calefactor 9,000 /R x 20,90000 = 109,10673

Subtotal: 236,32831 236,32831

Maquinària

C1503000 h Camió grua 2,000 /R x 44,91000 = 52,09977

Subtotal: 52,09977 52,09977

Materials

BKZ31000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles
líquids

1,000      x 275,76000 = 275,76000

BKZ3A000 u Interruptor de nivell per a combustibles líquids 1,000      x 51,70000 = 51,70000

Subtotal: 327,46000 327,46000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 5,90821

COST DIRECTE 621,79629
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 621,79629

P-600 PA00MACQ u Partida alçada previsió pel programa de Control de
Qualitat, segons annex, amb la comptabilització dels
assatjos positius

Rend.: 1,000 4.674,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-601 PATR0001 pa Partida per a la realització del test de resposta
tèrmica del terreny, consistent en avaluar la saturació
del terreny amb el temps utilitzant la recirculació
d'aigua freda procedent de una bomba de calor a
temperatura constant durant un periode de temps no
inferior a 120 hores. Es generarà informe amb els
resultats de temperatura inalterada del terreny,
conductivitat tèrmica, estimació de la deriva de
temperatura amb el temps. No inclou a perforació del
pou.

Rend.: 1,000 1.839,04 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-602 PPAUÇ935 pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte
d'inertització de dipòsit de gas-oil existent consistent
en els treballs i conceptes següents:
- Neteja i Desgasificació que inclou la neteja interior
del dipòsit i extracció del producte restant així com
dels residus generats i pòsit existent. Desgasificació
mitjançant renovació de l'atmosfera exploisiva amb
ventilació forçada i mesuraments amb explosímetre
del LIE. Contempla l'obertura del dipòsit per a accés
a l'interior. Inclou el certificat de neteja i
desgasificació.
- Gestió de Residus en planta gestora autoritzada
per a residus perillosos i correcte tractament
d'eliminació. Contempla les següents de Transport
mitjançant camió cisterna de residus a la planta
gestora i Gestió dels residus.
- inertització del dipòsit mitjançant aplicació
d'escuma a l'interior d'aquest cobrint íntegrament tots
els espais existents. Inertització de la boca d'home i
part accessible de les canonades associades al
dipòsit.
- memòria Inertització incloent el certificat IP06 costat
de la tramitació en Indústria de la baixa del dipòsit.
Inclou tràmits, taxes. Totalment acabat i certificat.

Rend.: 1,000 3.564,36 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-603 XPAUÇ002 pa Partida alçada segons pressupost d'execució
legalització instal·lació de gas

Rend.: 1,000 545,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-604 XPAUÇ003 pa Partida alçada segons pressupost d'execució
legalització instal·lació de baixa tensió

Rend.: 1,000 1.705,27 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-605 XPAUÇ004 pa Partida alçada segons pressupost d'execució
legalització de les instal·lacions tèrmiques

Rend.: 1,000 1.526,81 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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B0A3MAN u Cosit Fendas biga de fusta amb cargols 25/30 cm, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm. 2,96000 €
B0A62MAN u Cargol passant Ø12 per corretga 10x20, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils

metàl·lics a estructura de formigó
1,19000 €

B0CHMI41 m2 Xapa d'acer de 2 mm., de gruix de resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten oxidat i
passivitzat) S355J0WP segons PNE-EN 10025-5, tallada a mida segons despesejament de
projecte

32,92000 €

B89ZMAN kg Pintura acrilica efecte corten texturitzat 21,75000 €
B89ZTMA2 27 Vernis intumescent de bigues compostes de fusta previ neteja, vernis intmescent Vernís

intumescent, Wood Stofire Intmescente, format per tres capes; WSI Tapaporos 1 component 75
gr/m2 = 13,2 m2/kg, VSI Intmescent 2 components i 2 capes de 200 gr cada una rend. 6,5 m2/lc =
5,0 m2 Kg i capa d'acabat WSI Finish de 150 a 200 gr/m2 rend 5 a 6,6 m2/kg.

27,47000 €

B96AUC21 ml Vorada de xapa d'acer corten 3 plans, de 10 mm de gruix i 500 mm de desenvolupament, incloent
elements d'ancoratge.

50,42000 €

B9ZMAN m Tapajunts de paviment, d'acer inoxidable 6x70 mm encastat a paviment 20,76000 €
BABGZO2 1 Fusteria d'acer tipus Fe02 de 90x260 cm, 1 porta batent i 1 Fix formada amb perfils del Sistema

Economy 60 de Jansen. Marc enrasat interior i exteriorment perfils d'acer qualitat S235JRG2
segons EN10025:1993 laminats en fred, amb soldadura a cara no vista, de 1'75 mm de gruix i 60
mm de profunditat, amb tractament sendzimir (galvanitzat en calent) segons norma UNE 37508 a
l'exterior i l'interior del perfil. Perfileria lacada al forn color a definir per la DF. Maneta d'acer
inoxidable AISI 316, tipus 1988 654T0 d'Ozcariz, i contactor per alarma.
Estanqueitat amb doble junta de EPDM i ribets clipats sobre cargols ocults autoperforants. Inclou
premarc d'acer galvanitzat. Tot segons detall plànols.

840,42000 €

BABGZAMA ut Tancament vidre correder Fi04 de 220x230 cm, 2 porta correderes vidre laminar securitzat 5+5
guia Klein, amb balda d'acer inosx per tancament porta de vidre. Tot segonde tall plpanols

1.137,04000 €

BAQDMA13 u Fusteria tipus Fu13 2 fulles 1000x700 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a l'aigua
bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb control solar .
Tot segons detall planols

1.067,83000 €

BAQDMAN u Fusteria de fusta tipus Fu02 de mides totals 90x250 cm, amb 1 fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant
una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb
taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta
de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global
de reducció acústica >30dBA

370,78000 €

BAQDMAN11 u Fusteria tipus Fu11 2 fulles 1000x1070 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb control solar .
Tot segons detall planols

1.322,92000 €

BAQDMAN14 u Fusteria de fusta tipus FU15 de mides totals 118x280 cm, amb una fulla pivotant. 247,19000 €
BAQDMAN16 u Fusteria de fusta tipus FU16 de mides totals 118x312 cm, amb una fulla pivotant. 306,50000 €
BAQDMAN17 u Fusteria de fusta tipus FU07 de mides totals 170x280 cm, amb una fulla corredera guia Klein, pany

i clau, Tirador Vertical Ø35 mm d'acer inox Mate AISI 316
444,93000 €

BAQDMAN3 u Fusteria de fusta tipus FU03 de mides totals 110x250 cm, amb una fulles batents i 1 fix superior,
enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant
una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb
taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta
de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat
entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global
de reducció acústica >30dBA

385,60000 €
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BAQDMAN4 u Fusteria de fusta tipus FU04 de mides totals 95x210 cm, amb una fulles batents, enrasades cara
Exterior. Fusteria de fusta tipus Fu01 de mides totals 200x250 cm, amb dues fulles batents i 1 fix
superior, enrasades cara Exterior. Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de
formant una quadrícula de 30x50 cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues
cares amb taulell de DM ignífug (B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola
de fusta de faig. Marc tac de fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i
imprimat entapetat amb tauler de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions
envidraments, ferratges i condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global
de reducció acústica >30dBA

207,64000 €

BAQDMAN6 ut Fusteria tipus Fu06 1 fulla 1080x3320 porta batent+1 fix superior. Llates de fusta de pi flades,
tractada i vernissada de llates de 120x17 mm de gruix sobre estructura de rastrells de 45x45 de pi
autoclau vernissat amb lasur, amb aïllament interior EI-60-C5 . Tot segons detall planols

1.186,47000 €

BAQDMAN7 u Fusteria tipus Fu07 2 fulles 1080x2220 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK, vernis a
l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata, submnistre,
col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb control solar .
Tot segons detall planols

1.819,26000 €

BAQDMANTC u Fulles formades per una subestructura rastrells de fusta de pi de formant una quadrícula de 30x50
cm, recercat amb una llata de 40x40 mm, i acabat a les dues cares amb taulell de DM ignífug
(B-s1, d0) de 8 mm de gruix. Cantejat a tot el perímetre amb fullola de fusta de faig. Marc tac de
fusta de pi de 40 mm de gruix per a paret de 10/15 cm, raspatllat i imprimat entapetat amb tauler
de DM hidròfug de 10 mm de gruix. Tot per pintar. Especificacions envidraments, ferratges i
condicions tècniques segons planols.

Totes les fusteries tindran topall encastat a paviment tipus 565 d'Ozcariz, un grau d'index global
de reducció acústica >30dBA

207,64000 €

BAQDMIMA5 ut Fusteria tipus Fu05 1 fulles fix Superior 530x100 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK,
vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

1.467,28000 €

BAQDMIAM15 ut Fusteria tipus Fu15 1 fulles fix  600x600 mm Mod Plus de Roi motllura recta Pi laminat KKK 840,42000 €
BAQDMIMAN9 u Fusteria tipus Fu09 1 fulles fix Superior 530x107 mm Mod Plus motllura recta Pi laminat KKK,

vernis a l'aigua bicolor, marc, sense galze de persiana, gomes maneta extraible Hope Plata,
submnistre, col·locació, premarc i col:locació inclos, vidre 4+4/12/4+4 de baixa emisivitat amb
control solar . Tot segons detall planols

1.498,91000 €

BJ13MAN1 ut Subministre i col.locació de lavabo mural de porcellana vitrificada, model scola de Duravit o qualitat
equivalent.

227,41000 €

BJ46UMAN ut Bastiment i registre abatible de 60x60, xapa metalica galvanitzada, amb escala escamotejable per
accés a instal.lacions de badalot escala, per a una alçada entre plantes de fins a 3 m, incloent
elements de reforç tanca i escala.

964,01000 €

BOA62MA2 u Cargol passant Ø12 30 a 40 cm, amb cargol, volandera i femella. 1,78000 €
BOCUMAN m2 Tauler Contraxapat Wisa Trans 25 mm amb film protector 44,50000 €
BOCCMAN1 m2 Suplement cost Placa Hidrofuga 12,5 mm 2,96000 €
BOCU44MAN m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 1, de 15 mm de gruix, Wisa Spruce amb

perforacions ortogonals Ø 8mm separades cada 24mm, per a ambient sec segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de Abet

15,33000 €

BOG1MAN m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària Local acabat tall de serra, preu alt, de 20 mm de
gruix i de 30x60 cm

44,50000 €

BQ54MAN u Taulell realitzat amb melamina cantejada, amb sobres de 30mm de gruix d'estratificat plàstic d'alta
pressió HPL (color estàndard llis, a definir). Inclou el taulell d'atenció al públic, que té unes mides
en planta de 285x200 cm i una alçada 74 cm.
Tindrà la secció tipus especificada al plànol. Inclou mecanismes realització de forats passacables
en la superfície de treball, i plàstic embellidor. S'inclou el subministrament i el muntatge. Es
realitzarà segons les mides i detalls especificats al plànol.

2.382,84000 €
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BQ54MAN1 m Taulell de 70 cm d'amplària folrada amb HPL, amb peus a base de caixó de fusta cada metre,
fixacions emcàniques, amb canaleta elèctrica i suport metalic per llum correguda. segons detall
projecte, partida totalment acabada inclos ajuts i peces especials.

118,65000 €
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AN  13.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

L’Estudi de seguretat i salut es regeix pel Real Decreto 1627/1997, de 24 d’octubre, en el 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. 
 
A l’article 4 de l’esmentat decret s’especifiquen les condicions per redactar un estudi de 
seguretat i salut: 
 

� Que el pressupost d’execució per contrata inclòs al projecte sigui igual o 

superior a 450.759,08 €  

� Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en 

algun moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

� Que el volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de 

Treball del total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500 dies. 

� Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
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MEMÒRIA 

 
   

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té l’objectiu d’ubicar la biblioteca pública municipal en l’edifici 
de propietat municipal anomenat l’Arca de Noè. Es tracta d’un edifici aïllat que consta de tres plantes 
sobre rasant i una planta semisoterrada. La planta baixa de l’edifici està ocupada per un Centre 
d’Atenció Primària, actualment en funcionament. La biblioteca s’ubicarà a les dues plantes superiors i 
en part de la planta semisoterrada. Actualment aquestes plantes estan desocupades i sense ús. Per 
tant es tracta d’una reforma parcial de l’edifici amb canvi parcial del seu ús. 
 
L’objecte del present projecte és la reforma (segons CTE)  parcial d’un edifici existent per tal de 
d’adequar-ne una part, actualment en desús, com a biblioteca pública municipal. La reforma interior 
es completa amb l’ampliació de l’edifici amb dos nous volums. Per una  banda un nucli d’escala de 
nova planta, per tal de donar resposta als nous requisits d’evacuació conseqüència de la implantació 
d’ aquest nou ús, i per l’altra,  un cancell d’accés situat davant de la façana principal. 
 
L’edifici objecte d’intervenció és un edifici municipal conegut com a ‘Arca de Noè’. Es tracta d’un 
edifici aïllat que consta de planta baixa, dues plantes pis i una planta semisoterrani. En l’actualitat la 
planta baixa està ocupada per un Centre d’Atenció Primària. El projecte planteja  ubicar la biblioteca 
en les dues plantes de dalt, tot i que s’ocupen alguns espais de la planta baixa i la semisoterrani. 
 
El projecte preveu la reforma integral  de les dues plantes superiors, però també la intervenció en part 
de la planta baixa per tal de resoldre l’accés a la biblioteca i al CAP, així com algunes intervencions 
en el espais del CAP actual per tal de garantir-ne la funcionalitat.  També s’intervé parcialment en la 
planta semisoterrani per tal d’ubicar-hi alguns espais logístics de l’edifici, tant de la biblioteca com del 
CAP. En darrer lloc, el projecte també incorpora la intervenció en l’espai exterior que se situa al 
l’edifici, dins de la pròpia parcel.la, per tal de resoldre l’accessibilitat a l’edifici i dignificar-ne l’accés. 
 
El projecte planteja reforçar la coberta de l’edifici i operacions puntuals en les façanes per la cara 
exterior, com és el canvi de fusteries dels espais on es col·loca la nova biblioteca. 

  
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 
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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               Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
NIF            : P-0821800-J
Adreça                 : Plaça Marquès de la Quadra, 1
Població              : Sant Julià de Vilatorta
  
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Taller 9s arquitectes SCP Oriol Cusidó i Irene Marzo 
Titulació/ns  : Arquitectes
Col·legiat  núm.    : 32971-1 // 37985-1
Despatx professional : Carrer Violant d'Hongria 117-121, escala b
Població              : 08028 Barcelona

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
  

4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Oriol Cusidó i Irene Marzo, t9s arquitectes scp
Titulació/ns  : arquitectes
Col·legiat  núm.    : 32971-1 i 37985-1
Despatx professional : Carrer Violant d'Hongria 117-121, escala b
Població              : 08028 Barcelona

 
  

4.2. Tipologia de l'obra 
 
1 Característiques formals i arquitectòniques 

L’edifici de l’Arca de Noè és un edifici aïllat representatiu de les cases senyorials que es van edificar a 
principis del segle XX a Sant Julià de Vilatorta per part de famílies benestants de Barcelona com a 
segones residències. Respon a un estil eclèctic i recorda, sobretot per la seva prominent teulada a 
dues aigües, de pendent important,  a una edifici de muntanya alpina. L’acabat de la teulada es resol 
amb teula plana i un ràfec sustentat per biguetes de fusta escairades que li confereixen una imatge 
particular.  
 
De planta rectangular, disposa de finestres en les quatre façanes. En les façanes laterals i la façana 
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posterior, les finestres són rectangulars i de proporció vertical, col·locades de forma ritmada i regular, 
a mode retícula. En la façana principal les finestres  es combinen amb una portalada d’accés central 
amb arc de mig punt i balconeres amb balcó de forja en les plantes superiors. Les balconeres de la 
planta segona acaben afuades per la part superior, on també s’hi situa un òcul central en forma de 
rombe. Tots els enfinestraments tenen un emmarcat amb motllura sobresortint del pla de façana.  
 
En l’actualitat les façanes estan arrebossades i pintades i les fusteries, tot i que modificades, són de 
fusta pintada. En el contacte amb el terreny l’edifici té un sòcol sobresortint i en les cantonades un 
regruix a mode de coixinets que reforça el canvi de façana.   
 
A l’interior l’edificació està totalment transformada, tot i que es manté l’estructura original de tres 
crugies. La planta baixa, en el moment que es va adequar per a l’ús de CAP, es va reformar amb 
materials nous (cel-rasos de plaques, paviment de terratzo, etc.). Està totalment dividida en petits 
espais a mode de sales de consulta, serveis, etc. d’acord amb el programa de consultori mèdic. 
 
Les plantes superiors estan en l’actualitat totalment nues i s’hi pot apreciar els forjats nous que 
recolzen en trams de paret antiga de maó massís i trams de paret nova de totxana o gero. No hi ha 
cap tipus de divisió més enllà de la configuració espacial determinada per les crugies estructurals 
originals. 
 
La planta segona sota coberta és un espai totalment diàfan. En aquesta planta s’hi pot apreciar 
l’estructura de coberta a base de bigues de fusta de gran escuadria i els taulers de fusta que fa pocs 
anys es van col·locar per a resoldre els problemes d’entrada d’aigua que patia la construcció 
 

2. Descripció general de la intervenció 

El projecte proposa ubicar la nova biblioteca en les plantes primera i segona de l’edifici de l’Arca de 
Noè, però també ocupar part de la planta baixa, actualment en ús per part del CAP,  per tal de 
garantir l’accés a l’equipament des de l’exterior. Amb aquest objectiu es duen a terme les següents 
intervencions: 
 

 En la planta primera i segona, es du a terme una reforma integral per a implantar-hi el 
programa de la biblioteca. 

En la planta baixa, es du a terme una reforma parcial per tal de resoldre tant l’accés al nou 
equipament com al CAP. En conseqüència, es fa necessari reorganitzar alguns espais del 
CAP per tal de garantir la funcionalitat d’aquest equipament afectada per aquest nou espais 
d’accés. Així mateix, es construeix un nou nucli de comunicacions adaptat per comunicar les 
tres plantes. 

En la planta semisoterrani, es du a terme una reforma parcial dels espais actuals per tal d’ubicar-
hi espais logístics i d’instal·lacions de l’equipament.  

Es complementen les reformes anteriors amb l’ampliació de l’edifici, amb la construcció d’un nou 
nucli d’escales exterior al volum preexistent, per tal de resoldre l’evacuació del nou ús,  i un 
petit cancell d’accés. 

 S’urbanitza la zona d’accés per tal de solucionar els problemes d’accessibilitat i garantir 
l’accés per a tothom a l’edifici. Però també per a dignificar l’espai d’arribada al nou equipament 
i connectar-lo de manera més adequada amb l’espai urbà proper.  
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4.3. Situació 
  
Carrer,plaça  : Av. Nostra Senyora de Montserrat
Número               : 18 
Codi Postal               08504 
Població              : Sant Julià de Vilatorta

 
  

4.4. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Sorea 900 304 070
Gas           : Naturgy 900 333 999
Electricitat              : Fecsa 902 509 600
Sanejament               Ajuntament Sant Julia
Altres                   : Repsol Butano 900 101 933

 
 
  

4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
 
Emergències 112 
Bombers: 93 885 10 80 / 085 
Vigilants municipals: 93 812 27 60 
Policia autonòmica: 93 881 57 00 / 088 
Ambulàncies: 061 
 
Hospital General del Vic (Urgències): 93 883 19 99 
CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 
c/ Verge de Montserrat, 18  
08504 Sant Julià de Vilatorta  
Tel. (0034) 93 812 22 33  
sjvseb@osona.scs.es 
 
HOSPITAL SANT JAUME 
Carretera d’Olot, 7  
08560 Manlleu  
Tel. (0034) 93 850 65 65  
uau@chv.cat 
 
HOSPITAL GENERAL DE VIC 
c/ Francesc Pla “El Vigatà”, 1  
08500 Vic  
Tel. (0034) 93 702 77 77 / (0034) 93 889 11 11  
Urgències (0034) 93 889 11 99  
chv@chv.cat 
 
CLÍNICA DE VIC 
Ronda Francesc Camprodon, 4  
08500 Vic  
Tel. (0034) 93 881 65 00  
Urgències (0034) 93 881 31 31 / 902 48 22 11  
clinicadevic@chv.cat 
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4.6. 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 970.106,16 €. (nou-
cents setanta mil  cent sis euros amb setze cèntims). 
  

4.7. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 
  

4.8. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 
  

4.9. 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 pintor 
Oficial 1a vidrier 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a calefactor 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a plomer 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 2a jardiner 
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 
Oficial 1a marbrista 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant soldador 
Ajudant col·locador 
Ajudant fuster 
Ajudant pintor 
Ajudant vidrier 
Ajudant manyà 
Ajudant calefactor 
Ajudant electricista 
Ajudant lampista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Manobre 
Manobre guixaire 
Manobre especialista 
COLLA A 
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4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABOCADOR 
ABOCADORS 
ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS 
ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
ADHESIU ASFÀLTIC 
ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES 
ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 
ADHESIUS ASFÀLTICS 
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
AIGÜERES 
AIXETA SENZILLA PER A LAVABO 
AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
APARCAMENT DE BICICLETES 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (ABELIA A ASPLENIUM) 
ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
BARANES D'ACER 
BARANES D'ACER INOXIDABLE 
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
CALÇS 
CANAL D'ACER PER A DRENATGES 
CARGOLS 
CIMENTS 
CIMENTS NATURALS 
CLAUS 
DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
DETERGENTS 
DISPENSADORS DE PAPER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
DOSIFICADORS DE SABÓ 
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC 
ELEMENTS ESPECIALS PER A DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 
ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE MURS I PILARS 
ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE SUPERFÍCIES VERTICALS 
EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
EMULSIONS BITUMINOSES 
ESGLAONS DE FORMIGÓ PREFABRICATS 
ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 
ESGLAONS DE PLANXA D'ACER 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
Familia 0732540 
Familia 0A7 
Familia 12E 
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Familia 522 
FAMÍLIA ABGZ 
FAMÍLIA AQDM 
FAMÍLIA AQDMI 
Familia DK2 
Familia E21 
Familia E41 
Familia E42 
Familia E44 
Familia E52 
Familia E6R 
Familia EH5 
Familia EJ7 
Familia EJA 
Familia EK1 
Familia EK2 
Familia EK8 
Familia EKC 
Familia EKE 
Familia EKN 
Familia EKP 
Familia EKQ 
Familia EM3 
Familia EU1 
Familia EU4 
Familia EU6 
Familia EU7 
Familia EUE 
Familia EV2 
Familia EVZ 
Familia EW4 
Familia EW5 
Familia EY6 
Familia EYK 
Familia F11 
Familia F52 
Familia FB2 
Familia FB4 
Familia FC1 
Familia FQ3 
Familia FR1 
Familia FW1 
Familia FW5 
Familia FWC 
Familia FWR 
Familia FY1 
Familia FY5 
Familia FYC 
Familia FYQ 
Familia FYR 
Familia G11 
Familia G15 
Familia G16 
Familia G1P 
Familia G21 
Familia G22 
Familia G2A 
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Familia G2C 
Familia G2D 
Familia G2Z 
Familia G31 
Familia G32 
Familia G38 
Familia G51 
Familia G52 
Familia G61 
Familia G61CSC6 
Familia G62 
Familia G63 
Familia G63915P 
Familia G6P 
Familia GCG 
Familia GD1 
Familia GDZ 
Familia GE1 
Familia GE2 
Familia GES 
Familia GW1 
Familia GW2 
Familia GW3 
Familia GW6 
Familia GWE 
Familia GY2 
Familia GYD 
Familia H11 
Familia H61 
Familia HQ6 
Familia HW1 
Familia JMA 
Familia JS5 
Familia JSA 
Familia JSB 
Familia JSD 
Familia JSW 
Familia K21 
Familia K23 
Familia K62 
Familia M11 
Familia M12 
Familia M23 
Familia M31 
Familia M91 
Familia M9A 
Familia MD1 
Familia MD2 
Familia MD3 
Familia MD4 
Familia MD6 
Familia MDA 
Familia MDC 
Familia MDW 
Familia MSB 
Familia MY1 
Familia MY2 
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Familia MY3 
Familia N11 
Familia N31 
Familia N81 
Familia N82 
Familia N91 
Familia NC1 
Familia NE1 
Familia NE2 
Familia NG1 
Familia NG6 
Familia NL2 
Familia P21 
Familia P22 
Familia P24 
Familia P25 
Familia P27 
Familia P31 
Familia P33 
Familia P35 
Familia P43 
Familia P49 
Familia P4A 
Familia P73 
Familia P73A414 
Familia P74 
Familia P7Z 
Familia PD2 
Familia PD3 
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA DE VIDRE 
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
FILFERROS 
FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR 
FLUXOR PER A URINARI 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS 
FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
GUIXOS 
INODORS 
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 
LÀMINA DE CAUTXÚ SINTÈTIC NO REGENERAT (BUTIL) 
LÀMINA DE GOMA EN ROTLLE 
LÀMINES DE GOMA BICAPA 
LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LÀMINES ELASTOMÈRIQUES NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM 
LASURS 
LAVABO 
LAVABOS 
LLATES 
LLINDES AMB PECES DE CERÀMICA 
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LLINDES PREFABRICADES DE CERÀMICA 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MAONS CERÀMICS 
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
MATERIALS PER A BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT BITUMINOSES 
MATERIALS PER A ENVANS MÒBILS 
MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE 
MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
MATERIALS PER A PAVIMENTS CONTINUS MULTICAPA, DE RESINES 
MATERIALS PER A RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
MATERIALS PER A TANCAMENTS DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA 
MIRALLS 
MOBILIARI DE BANY 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS PER A ARREBOSSATS 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PASSAMANS PER A BARANES 
PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL 
PEDRES NATURALS 
PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
PERICONS PREFABRICATS DE PVC PER A SANEJAMENT 
PINTURES, PASTES I ESMALTS 
PLACA DE FIBRA VEGETAL PER A CEL RAS 
PLAFONS 
PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
PLANXES D'ACER 
PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
PLANXES DE PLOM 
PLANXES DE POLIESTIRÈ 
PLANXES DE ZINC 
PLANXES I PERFILS D'ACER 
PLANXES I PERFILS DE RESINES AMB FIBRA DE VIDRE 
PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
PLAQUES DE FUSTA 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLAQUES SANDVITX 
PLAQUES SINTÈTIQUES 
PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
PUNTALS 
RAJOLA CERÀMICA 
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RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
REVESTIMENTS METÀL·LICS 
SEGELLANTS 
SÒCOLS D'ALUMINI 
SÒCOLS DE FUSTA 
SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
SORRES 
TACS I VISOS 
TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
TAULELLS DE FUSTA 
TAULELLS SINTÈTICS 
TAULERS 
TAULERS DE FUSTA 
TAULONS 
TERRATZO LLIS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT-U 
TOTXANES 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
URINARI 
VERNISSOS 
VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
VISOS 
VORADES DE PLANXA D'ACER 

  
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora gran sobre pneumàtics de 515 kW 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora mitjana 
Minicarregadora sobre pneumàtics 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 
d'amplària 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
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 GRUA PER A TREBALLS GENERALS, NETEJA I TRANSPORT D'EINES DE 5 T DE 
CÀRREGA, 12 M D'ABAST VERTICAL, 9 D'ABAST HORITZONTAL I 25 KNM DE MOMENT 
D'ELEVACIÓ 
Camió cisterna de 8 m3 
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Camió cisterna de 10 m3 
Camió grua 
Camió amb bomba de formigonar 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de formigó 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Martell trencador manual 
Remolinador mecànic 
Polidora 
Abrillantadora 
cortadora con disco de carborundo 
Màquina amb disc de punxes metàl·liques 
Màquina taladradora 
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a 
màxim 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equipo de inyección manual de resinas 
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 
PLATAFORMA ELEVADORA TELESCÒPICA ARTICULADA, AUTOPROPULSADA AMB MOTOR DE 
GASOIL DE 20 M D'ALÇÀRIA MÀXIMA DE TREBALL I 9,8 EN HORITZONTAL, DE 227 KG DE 
CÀRREGA ÚTIL, DE DIMENSIONS 700X245X245 CM EN REPÓS I 10886 KG DE PES BUIDA, AMB 
CISTELLA DE DIMENSIONS 150X75 CM 
Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de treball 
de 0.6 a 1 m 
Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i una 
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m 
Tractor amb accessori per implantar gespa en rotlles de 36 a 45 kW de potència 
Motoserra 
Grup electrògen de 20 a 30 kVA 
pressiósor portátil entre 7 y 10 m3/min de caudal y 8 bar de pressión 
Equip de raig de sorra 

  
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
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 
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 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 

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: 
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· 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 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i 
aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
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, 
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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, 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. 
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 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 
 

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 
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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, 
 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
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. 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  23 
 

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 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. 
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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 
 
La parcel.la disposa de subministrament d’electricitat, subministrament d’aigua i telefonia. La parcel.la 
disposa també d’una xarxa de clavegueram separativa que discorre pel seu interior fins a connectar a 
la xarxa pública per l’Avinguda de Sant Jordi, pel punt més baix de la parcel.la. Per altra banda, 
annex a l’edifici principal hi ha una caseta amb la caldera de gas amb el seu comptador en façana. 

  
10.2. Servituds 
 
A dia d’avui no hi ha instal.lacions afectades ni altres causes conegudes que condicionin un possible 
inici de l’obra (restes arqueològiques, residus contaminants, etc...).  
 
S’adoptaran totes les mesures necessàries (a nivell d’accessos, minimització de nocivitats, seguretat, 
etc.) per aconseguir que les afectacions tant interiors (sigui  a l’edifici o el conjunt de la parcel.la) com 
a tercers (edificacions veïnes, carrer, etc.), al trànsit, al medi ambient, als usuaris del CAP, etc...siguin 
les mínimes possibles, mantenint un entorn ordenat i net. En aquest punt caldrà prestar especial 
atenció a la coordinació del desenvolupament de les obres amb el funcionament del centre de salut, 
situat dins el propi edifici. Sense un consens respecte la planificació de l’obra i les afectacions 
derivades, amb els responsables municipals i els diferents agents implicats en la gestió de l’edifici, no 
s’iniciaran les obres.  
 
Abans d’iniciar els treballs caldrà retirar o desmuntar els mobles i l’equipament existents en les zones 
d’actuació a l’interior dels edifici. També caldrà comprovar que no hi hagi subministraments 
connectats en les zones d’actuació, especialment en la zona del CAP afectada. Sense la seva 
desconnexió no es començaran les tasques d’enderroc. Cal tenir en compte que al mateix temps 
s’hauran de garantir els serveis del CAP. L’estat de les instal.lacions desconnectades es revisarà 
diàriament. Si hi hagués algun tram de xarxa de desguàs afectada, s’anul.larà i s’obturarà 
convenientment per tal d’evitar l’entrada de runa o d’altres materials a la xarxa de clavegueram.  
 
En les inspeccions que s’han dut a terme no s’han detectat elements de fibrociment o altres materials 
tòxics i/o perillosos, però amb anterioritat a  l’inici dels treballs, caldrà fer un reconeixement previ de 
l'obra de cara a identificar-ne. I si és el cas, procedir a la seva retirada d’acord amb els protocols que 
estableix la legislació. En tot cas, caldrà però actuar en el reomplert i inertització de l’antic dipòsit de 
gasoli que se situa al costat de la caseta de la caldera, en un lateral de l’edifici. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 

El clima és submediterrani continental, amb pluges abundants a la primavera i a la tardor. 
Les precipitacions mitjanes anuals són al voltant dels 700 mm. La temperatura mitjana anual 
és d’11º C, i les nevades són poc freqüents.  
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La situació geogràfica del terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, entre la Plana i les 
Guilleries, estableix dues àrees climàtiques desiguals, tot i que degut a la seva petita 
extensió territorial, es produeix una amalgama del clima continental de la Plana de Vic, i el de 
mitja muntanya de les Guilleries, amb el domini d’un o de l’altre. En quant a les temperatures, 
tal com es produeix a la Plana, la inversió tèrmica és significativa, especialment durant els 
mesos d’hivern. L’acumulació d’aire fred al fons de la plana i la conseqüent aparició de forta 
humitat i boira es produeix amb més intensitat a la zona de ponent del municipi.  
 
Tanmateix, és destacable el fet que les temperatures màximes a l’estiu són lleugerament 
més elevades que a d’altres indrets de la comarca. Es produeix per l’efecte d’olla de les 
muntanyes de l’entorn, ja que la zona baixa del terme és l’àrea més enclotada de la Plana. 
Aquest fenomen, juntament amb la situació geogràfica del municipi, amb muntanyes més 
altes cap al sector del Montseny, fa que el poble gaudeixi d’unes temperatures mitjanes 
relativament suaus 

  
10.4. Característiques del terreny 
 
2.3.2.4. Descripció de la parcel.la 

L’edifici se situa en una parcel.la sensiblement rectangular de 24x35m, orientada en el seu sentit llarg 
en direcció SO-NE, i disposa de façana a dos carrers. En el seu límit NE limita amb l’Avinguda Nostra 
Senyora de Montserrat i en la façana llarga a llevant amb l’Avinguda de Sant Jordi. Des d’ambdós 
carrers es pot accedir a la parcel.la. Els altres dos límits ho són amb parcel·les residencials veïnes.  
Té una superfície total de 869m2.  
 
L’edifici de l’Arca de Noè se situa al mig de la parcel.la separant-se de tots els límits de la parcel.la. 
L’edifici té quatre plantes i té la seva façana principal a l’Avinguda de  Nostra Senyora de Montserrat. 
Annex a la façana de ponent hi ha un cos baix que serveix per a aixoplugar la caldera del CAP. 
L’accés al CAP es fa per l’Avinguda, on se situa una petita zona enjardinada i urbanitzada amb una 
rampa per a salvar el desnivell entre l’exterior i l’interior de l’edifici. 
 

2.3.2.5. Topografia 

El solar té una lleugera pendent en el sentit llarg, de manera que en l’extrem SO l’edifici guanya 
gairebé una planta. La cota de planta baixa  però, se situa aproximadament 1,20m per sobre de la 
cota exterior en la façana principal, fet que obliga a accedir a l’edifici per mitjà d’una rampa que 
arrenca just al peu de la vorera de l’Avinguda Nostra Senyora de Montserrat. Flanquejant la rampa 
també se situen a banda i banda uns trams de graonat.  
 

2.3.2.6. Geologia 

El municipi s’emmarca a la Depressió de l’Ebre. El subsòl està constituït per roques sedimentàries 
corresponents a l’Eocè, i tots els materials del substrats oscil·len en direcció nord-oest. Les roques 
més antigues es troben a l’est del terme, i es tracta de conglomerats i gresos de les Guilleries, de 
color vermellós, amb una mitjana de 200 m de gruix i restes fòssils corresponents a mol·luscs. A 
ponent del municipi, per sobre d’aquests conglomerats i calcàries, hi afloren les margues blaves de la 
plana, amb un gran nombre de fòssils marins. Sobre les margues, es localitzen jaciments del 
quaternari, corresponents a dipòsits fluvials de còdols de riu i sorres. Per sobre d’aquest substrat 
superficial, s’hi assenten els camps de conreu. 
 
El dia 24 de desembre de 2018 es va fer un geotècnic a la parcel.la per tal de caracteritzar el terreny. 
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Es van realitzar dos sondejos rotacionals de profunditat i un de penetració dinàmica SPT. En els 
sondejos realitzats es detecten tres unitats geològiques: un terreny vegetal heterogeni de menys d’un 
metre, per sota una capa d’argiles vermelles sorrenques lleugerament humides i en tercer lloc un 
amalgama de sorres i argiles.  S’adjunta en l’ANNEX 1 de preexistències on es detalla el sòl existent 
pels diferents sondejos realitzats. 

 
  

10.5. Característiques de l'entorn 
 
El terme municipal de Sant Julià de Vilatorta està situat a la part oriental de la comarca d’Osona, i 
forma la separació natural entre la Plana i les Guilleries. Una bona part de les seves terres es troben 
dins l'espai natural de Savassona. Sant Julià limita al nord amb el municipi de Folgueroles, a l’oest 
amb el de Calldetenes i el de Santa Eugènia de Berga, a l’est amb els termes de Sant Sadurní 
d’Osormort i Viladrau, i al sud amb el de Taradell.  
 
El municipi ocupa una superfície de 15,9 km2. El terme, que des de l’any 1937 i fins el 1939 va 
canviar el nom pel de Vilatorta, comprèn el poble de Sant Julià de Vilatorta, cap administratiu, i 
Vilalleons, que fou annexat al terme de Sant Julià l’any 1946. Vilalleons és un petit nucli rural a 
l’entorn d’una església de notable interès històric. 
 
A cavall entre els dos sectors, al nord, s’hi troba el nucli urbà, que simbòlicament actua com a línia 
divisòria entre les terres de conreu de la plana i la massa forestal de la muntanya. Es caracteritza per 
una dualitat, per una banda el nucli antic, amb un petit eixample que continua la tipologia urbanística 
originaria, i per l’altra banda, al seu entorn i en direcció cap a la plana, una gran superfície de zones 
urbanitzades de creixement extensiu.  
 
El municipi és creuat pel sud per l’Eix Transversal (C-25). Completen la xarxa viària la carretera BV-
5201, que comunica l’Eix Transversal amb Sant Sadurní d’Osormort, la BV-5202, que enllaça Sant 
Julià de Vilatorta amb Vilalleons, i altres vies locals que comuniquen Sant Julià de Vilatorta amb 
Folgueroles i amb Santa Eugènia de Berga, i Vilalleons amb el santuari de Puig-l’agulla. 
 
 
L’edifici de l’Arca de Noè se situa a peu de la carretera d’accés al centre urbà (carretera provincial 
BV-5201) des de l’Eix Transversal, que rep el nom d’ Avinguda Nostra Senyora de Montserrat. 
L’edifici s’emplaça pocs abans d’arribar al centre de la vila, en una zona residencial d’edificació 
aïllada.  

 
  

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
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 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
REBLERTS I TERRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
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FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. )

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
COBERTES PLANES 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

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 
PAVIMENTS METÀL·LICS 

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

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 
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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 GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
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 
MUNTATS SUPERFICIALMENT 
MUNTAT SOTERRAT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

  
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 
 
Descripció bàsica de les solucions tècniques 

0. Consideracions prèvies 

El present projecte no té com a objectiu principal desenvolupar una rehabilitació integral de l’edifici de 
l’Arca de Noè, sinó fer una reforma interior parcial que només afecta una part de l’edifici, així com una 
petita ampliació amb dos volums exteriors, un  que farà les funcions d’escala d’emergència i un segon 
a mode de cancell d’entrada.   No s’actua de forma integral ni en les façanes ni en la coberta. 
 
1. Enderrocs i treballs previs 

Es preveu l’enderroc d’elements estructurals en les plantes superiors de l’edifici per tal d’ obrir els 
diferents forats que permeten comunicar les diferents plantes a nivell funcional i visual, però també 
per poder bastir el nou nucli de comunicacions. Per altra banda, es preveuen enderrocs puntuals 
d’envans i elements divisoris en planta baixa de cara a adequar la zona d’accés i reformar els espais 
del CAP afectats per la readequació funcional. Així mateix caldrà obrir nous forats en les parets 
portants de cara a implantar el nou programa.  A l’exterior es preveu l’enderroc de la caseta annexa 
on se situa la caldera  i el dipòsit de gas del CAP i la desconstrucció de la rampa i la urbanització 
actual de la zona d’accés. 
 
2. Sustentació i adequació del terreny 
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S’han realitzat cales dels fonaments i s’ha observat que aquests recolzen en un estrat d’argiles. 
Considerant l’antiguitat de l’edifici i la compressió dels fonaments actuals  sobre aquest terreny es 
considera que no es necessari recalçar l’edifici per donar resposta al nou estat de càrregues. 
 
3. Sistema estructural 

No es preveu actuar de forma general en l’estructura de l’edifici. En l’interior es realitzaran operacions 
puntuals per obrir forats i completar forjats. En la planta segona s’eliminaran els trams de forjat 
laterals que no tenen prou alçada útil per a ser aprofitables. Es construirà el nou nucli de 
comunicacions de tres plantes i es realitzaran estintolaments per tal d’obrir forats en les parets 
portants i connectar espais. A l’exterior es construirà el nou nucli de comunicacions i el cancell 
d’accés. Tota l’estructura es realitzarà amb perfils metàl.lics laminats d’acer i per als forjats 
s’empraran forjats col.laborants. El graonat de les escales serà metàl.lic.  
 
Per altra banda, es preveu el reforç de l’estructura de fusta de la coberta actual, ja que segons els 
primers càlculs realitzats no dona resposta als requeriments normatius actuals. Per a determinar la 
solució manca tenir l’estudi que s’està elaborant sobre l’estat actual de l’estructura. 
 
4. Sistema d’evolupant t i acabats exteriors 

No es preveu l’actuació integral en els elements de l’envolupant de l’edifici. En la zona del CAP no 
s’hi intervé, ni en la zona ocupada ni en la zona a reformar. I en la planta semisoterrani, zona no 
acondicionada, només es canviaran les finestres, sense intervenir en les parts massisses. 
 
En la zona de la biblioteca (accés planta baixa i plantes superiors) s’actuarà per l‘interior de les 
façanes amb un trasdossat de cartró-guix i llana de roca, de cara a millorar-ne l’aïllament i se 
substituiran les fusteries actuals per noves fusteries de fusta certificades, amb doble junta de goma i 
doble envidrament,  de cara a garantir l’eficiència energètica del nou equipament i un millor 
funcionament higrotèrmic i acústic. El cancell d’accés es resoldrà amb elements vidriats i coberta 
lleugera de xapa, de la mateixa manera que el nou nucli de comunicacions.  
 
En la coberta, que es va fer nova l’any 2015,  es reforçarà l’aïllament tèrmic existent amb llana de 
roca, tant per motius tèrmics com per millorar les prestacions acústiques. En la zona d’accés de 
planta baixa  i en la planta semisoterrani es farà una nova solera de formigó aïllada i 
impermeabilitzada.  
 
5. Sistema de compartimentació i acabats interiors 

Per als espais del CAP  reformar s’empraran els mateixos materials que hi ha en l’actualitat: divisòries 
ceràmiques, acabats de guix i arrambador de rajola, sostres registrables de plaques, etc. 
 
En la biblioteca l’aposta per la diafanitat i l’aprofitament de la pròpia estructura de l’edifici com a 
elements divisoris, fa que es minimitzin els elements divisoris nous. En tot cas, la nova 
compartimentació es preveu amb grans elements vidriats i elements autoportants muntants en sec, a 
excepció d’aquells espais que per les seves prestacions tècniques de resistència a la humitat, al foc, 
acústiques, etc., bàsicament en la zona de la planta semisoterrani, demanin l’ús de divisòries 
ceràmiques. En la zona de la sala polivalent es preveu la instal·lació de dos envans mòbils de cara a 
maximitzar la seva polivalència d’ús.  
 
Les fusteries interiors seran de fusta, a base de DM o contraxapat d’avet. L’escala es preveu 
metàl·lica amb terra de fusta. Totes les baranes seran metàl·liques i de vidre. De manera puntual es 
preveu aplacar de fusta alguns trams de paret i la caixa d’ascensor. S’empraran fustes certificades i 
sostenibles amb segell FSC. Per al paviment de planta baixa es treballarà amb pedra natural, igual 
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que el paviment de la nova plaça,  i per a les plantes de biblioteca paviment continu de cautxú.  Els 
sostres seran continus de cartr´-guix, combinant zones llises amb trams fonoabsorbents amb llana de 
roca. 
 
En general pel que fa als acabats es farà ús de solucions econòmiques, amb baix impacte ambiental, 
d’alta durabilitat i fàcil manteniment. Els colors seran llisos i clars per tal d’afavorir la llum natural. 
 
6. Sistema de condicionaments i serveis 

En la zona del CAP els espais reformats tindran les mateixes instal.lacions i característiques que els 
actuals. S’hi col.locaran nous radiadors connectats a la xarxa existent. L’enllumenat serà amb plafons 
de llum 60x60 integrats en el cel-ras registrable. 
 
A la biblioteca s’implantaran les següents instal.lacions: subministrament d’aigua freda sanitària, 
instal.lacions d’electricitat i enllumenat, instal.lacions de telecomunicacions, instal·lació de protecció 
contra incendis, instal·lació de protecció contra intrusió, instal·lació de protecció a la caiguda del llamp 
i instal.lacions tèrmiques per a la producció de fred i calor. Els comptadors dels diferents serveis es 
mantindran en la seva posició actual (aigua, electricitat...) o bé es reajustaran en posicions pròximes, 
com seria el del gas, que s’incorporarà al nucli d’escala. Es manté un únic embrancament per a 
l’edific, amb comptatges diferenciats. 
 
Per a la producció de fred i calor s’instal·larà un sistema de producció geotèrmica, amb una bomba 
geotèrmica d’alta eficiència situada en la planta semisoterrani. La bomba geotèrmica abastirà un 
sistema de terra radiant i refrigerant que s’instal·larà en les dues plantes de biblioteca. Per a 
compensar el consum elèctric del sistema es proposa instal·lar un camp de producció fotovoltaica en 
el nou nucli de comunicacions.  
 
7. Equipament 

S’equiparan els banys de totes les plantes. Els banys  disposaran de tots  aquells elements 
necessaris per a donar servei a l’equipament (mirall, sanitaris, etc.). Els banys adaptats disposaran de 
barres i els seus elements es col·locaran d’acord amb les dimensions i mides establertes per la 
normativa vigent.  
 
8. Urbanització 

S’urbanitzarà la zona d’accés a l’edifici i una petita zona al costat de l’escala d’emergència. La nova 
plaça garantirà l’accessibilitat a l’edifici per mitjà d’una rampa adaptada i trams de graons accessible. 
L’urbanització es resoldrà amb paviment de pedra natural local. S’hi instal·laran alguns elements de 
mobiliari, vegetació i enllumenat. 

 
 

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. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 

 
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. 
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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, 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. 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 
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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.

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. 

  
14.2. 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 
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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 

  
14.3. 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) 
 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 
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 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
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. 

  
14.4. 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. 
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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. 

  
14.5. 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. 
 
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. 
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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 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. 
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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: 
 

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 
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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: 
 

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 
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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. 

  
14.6. 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. 
 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 
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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 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 
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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: 
 
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. 
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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 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants 

o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat 
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 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades
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 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 

  
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 
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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-AVALUACIÓ-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. 
 
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-AVALUACIÓ-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, 
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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 

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 

FONAMENTS 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS 
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PREFABRICATS 
COBERTES INCLINADES 

COBERTES INCLINADES DE TEULES
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I 
ACABAMENTS DE COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, 
FORMIGÓ, SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU )

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

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 GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 
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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 riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 
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21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE 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 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. 
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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. 
 
 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. 
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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 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada.
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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. 
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
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. 
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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. 
 
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 
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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 
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..,). 
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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 
 
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. 
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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. 
 
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: 
 
16. 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. 
17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
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 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 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E02 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 
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 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  
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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)
 
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 /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 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137

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 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/17 /20 /24 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

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 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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 

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 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 

15 
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diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
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 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

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 /10 /12 /15 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 /25 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 /20 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /25 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat 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 

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 
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 
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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 de radi 10 m, 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 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
20 

 
  

E01.E03 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  
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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 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /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 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 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 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137

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 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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 
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 

 
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 

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 
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 

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 

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 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 
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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 /10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

 
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 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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E04 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  
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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 
 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

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 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

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 

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, 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /20 
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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 

/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 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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 
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 

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 

15 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

15 

H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb 
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-
EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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 

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 

H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb 
butxaques, 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 

 
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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

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 
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 

1 
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H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

15 

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 /5 

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 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 /5 

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 /10 /12 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /13 /15 
/17 /20 /26 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat 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 

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 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
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 

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 
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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 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 de radi 10 m, 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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E01.E05 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 
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  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 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
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 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 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 

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 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

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 

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 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

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 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
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 
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H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

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 

2 /10 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

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 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

4 

 
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 /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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'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 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

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 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
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 /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 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 /26 

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 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 /3 /6 /12 

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 

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, 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 
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UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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 /12 

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 

3 

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 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

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 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

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 /2 /10 /12 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

3 

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 

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 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

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 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

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 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 
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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 
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 
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 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E02 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 3 4 
 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
 

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  
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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 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 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 

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 

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 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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 

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

3 /6 

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 

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 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
3 
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mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
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 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

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 /2 /10 /12 /25 

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 

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 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

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 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

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 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, 
APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS INTERIOR 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: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
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 EN TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
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 /5 /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

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 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 /3 /5 /6 /10 
/12 

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 /3 /5 /6 /10 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  74 
 

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 

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 /5 /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 

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 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
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 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

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 /2 /3 /5 /10 /12 
/25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

3 

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 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

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 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

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 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

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 /3 /5 /6 /10 
/12 /13 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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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 
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 5 
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 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
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: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
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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 /10 /12 
/14 /16 /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 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 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

3 

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 /3 /10 /12 
/14 /16 /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
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

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 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 

3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

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 /2 /10 /12 /25 

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 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

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 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

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 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

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 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /25 /26 /27 

 
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 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
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 
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 
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 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 
  

E02.E05 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 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 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 3 3 
 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  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 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 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 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 /6 

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 /6 /10 /12 
/14 /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 

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 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
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 /2 /10 /12 /14 
/25 

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 

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 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

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 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 
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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 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS 
MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 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 
 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  80 
 

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 /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 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 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 

3 

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 /3 /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 /3 /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 

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 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 

3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

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 

2 /12 /25 

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 

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 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

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 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

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 /3 /12 /13 /14 
/17 /25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
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 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 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
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 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

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 
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 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 

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 

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 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

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 

14 /25 

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 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 /11 

 
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 /2 /4 /10 /25 

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 

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 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /6 /9 /10 /11 
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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 

/16 /25 

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 /6 /9 /10 /11 
/16 /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 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O 
BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
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: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

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 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS 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  
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 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS 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 /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

10 

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 

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 

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 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

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 /12 /14 /16 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb 

encofrats lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits 
reglamentaris de seguretat 

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 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

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 /25 

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 /4 /10 /12 /25 

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 

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 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /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 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /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 /3 /6 /9 /10 
/12 /16 /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 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
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 
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 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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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 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 

 
  

 
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 3 4 
 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 
 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  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 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 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 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 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /25 

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 

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 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

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 
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 

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 

25 

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 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i 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 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 1 
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superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 /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 

1 /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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

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 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

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 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
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 /10 
/11 /13 /14 /16 
/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 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
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rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs /25 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col·locat 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 
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 
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 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA

 
Avaluació de riscos 
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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  
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 2 3 4 
 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 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /20 /21 /25 

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 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 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 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 15 
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màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

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 
/14 /20 /21 /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 /9 /10 /11 
/14 /20 /21 /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 

10 /15 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 /11 /25 

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 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

19 

 
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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 

1 /2 /4 
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entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /20 /21 

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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

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 

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 /4 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

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 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /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 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /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 

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 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 
/21 /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 
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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 
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 
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 /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 
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 
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 de radi 10 m, 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 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 
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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 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, 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 AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
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 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS
 

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  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 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 /13 /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 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 /14 
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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 

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 /14 /25 

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 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, 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 

6 

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 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6 

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 
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 

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 

25 

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 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i 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 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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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 

1 /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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

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 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

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 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
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 /10 
/11 /13 /14 /16 
/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 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

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 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat 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 
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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 
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 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
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 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES 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 
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 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  
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 

SERRA DE FORADAR FUSTA
 

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 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 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 

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 /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 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, 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 

6 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

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 
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 

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 

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 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i 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 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

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 

1 /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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 

1 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  100 
 

d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

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 /3 /4 /6 /9 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

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 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
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 /10 
/11 /13 /14 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat 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 
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 4 
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treball específic 
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 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
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 
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 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-
EN 355 

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 /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 
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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 
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 
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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 
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.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA
INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES 
INCLINADES 

 
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 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  
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 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

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 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

2 /4 /9 /10 /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 

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 /9 /10 /14 
/15 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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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-
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 /9 /10 /14 
/15 /16 

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 

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 /10 /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 /10 /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 /10 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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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 
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 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

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  
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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 

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 
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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 
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.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR 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 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
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 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER 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: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
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 
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 /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 /10 
/11 /14 /17 /18 

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 

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 
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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 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /10 /17 

 
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 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 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 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 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 
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 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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 

 
  

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 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  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

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: SOLDADURA METALLS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, 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 /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 

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

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 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 /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 

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 /10 
/11 /14 /17 /18 
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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 

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 

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 /15 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

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 

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 /15 
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H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

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 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

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 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

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 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

17 

 
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 
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 
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 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
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 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
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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 
 

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 
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 /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 

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 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

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 

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 
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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 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 
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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 
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 
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 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

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  
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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 

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 

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 /10 
/11 /17 /18 

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 

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 

 
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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  119 
 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10 /17 

 
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 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  120 
 

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 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
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  
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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 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 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 

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 /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 /9 /14 /15 
/18 /21 

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 

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 

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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
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 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

21 

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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

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 
/15 /16 /17 /18 
/21 

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 
/15 /16 /17 /18 
/21 

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 
/15 /16 /17 /18 
/21 

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 
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 4 
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treball específic 
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 
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 
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 

 
  

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 2 3 4 
 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)



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  124 
 

 
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 /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 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 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 /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 

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 /10 
/14 /18 

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 
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 

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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 
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H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 /4 

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 

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 /10 
/13 /16 /17 /18 

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 /10 
/13 /16 /17 /18 

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 /10 
/13 /16 /17 /18 

 
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 
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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 
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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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 

 
  

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

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 
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 /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 

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 
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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 /10 
/14 

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 

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 

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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 1 
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fusta i amb el desmuntatge inclòs
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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

 
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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
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 

 

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 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I 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 /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 

10 /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 
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 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

18 

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 /6 /9 /10 /14 
/18 

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 

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 /14 
/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 
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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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

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 

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 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

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 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

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 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

 
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 
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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 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 
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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
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  
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 
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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 
/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 
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 
/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 /10 
/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-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

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 

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 

1 
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inclòs 
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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

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 /10 
/11 /13 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
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 
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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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
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 

 
  

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 3 4 
 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  
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  
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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
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 
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 
/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 /10 
/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-
EN 355 

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 /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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 

4 
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(HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

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 

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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

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 /10 
/11 /16 /17 /18 

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 /10 
/11 /16 /17 /18 

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 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
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 
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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 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
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 
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 

 
  

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 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 
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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 
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 

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 /9 /10 /14 

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-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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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 

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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

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 /10 /13 
/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 /10 /13 
/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 /10 /13 
/16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat 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 
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 
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 
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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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
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 /9 
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 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
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 
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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 /9 /10 /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 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 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 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 

i/o materials sense arestes vives, nivell 2, 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 

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 /9 /10 /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-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

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 

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 
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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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

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 /10 /13 
/16 /17 /18 

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 /10 /13 
/16 /17 /18 

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 /10 /13 
/16 /17 /18 

 
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 
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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 
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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
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 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN 
ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS 
D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  
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: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  
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21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 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 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /21 
/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 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 
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 
/11 /14 /18 /21 
/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 /10 
/11 /14 /18 /21 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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-
EN 355 

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 /16 /18 
/21 /25 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 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 

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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 4 
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requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

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 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

21 

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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

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 /9 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

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

17 /25 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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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 

/11 /13 /16 /17 
/18 /21 /25 /26 
/27 

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 
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 
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 /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 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
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 
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 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 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 
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 
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I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
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 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

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 /6 /9 /10 /11 
/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 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 

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 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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 

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 

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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 

 
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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 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 

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 

1 /2 /6 /9 /11 /25 
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sostre 
H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 

de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals 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 

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 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

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 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

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 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

17 

 
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 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
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 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
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 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
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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

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 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 /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 

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 /10 
/11 /14 /18 

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 
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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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

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 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  152 
 

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 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
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 

 
  

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 
 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  
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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 
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 /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 

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 /18 
/21 

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 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

21 

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 /9 

HBBAA003 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 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

9 

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 
/16 /17 /18 /21 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/16 /17 /18 /21 
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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 
/16 /17 /18 /21 

HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

18 

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 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ 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 
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 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

10 /18 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 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 

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 /10 
/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 /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 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
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, 1 
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

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 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

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 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

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 /10 
/13 /16 /17 /18 
/21 

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 
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 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
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 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS 
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  
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 RUNES 

PROCESSOS DE TALL 
 

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 
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 

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 /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 

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 

 
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, 
1 
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tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
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 

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 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

 
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 
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I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
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 

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 /10 
/17 

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 

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 
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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 

 
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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

1 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 6 
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descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

 
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 
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 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

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  
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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)
 
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 
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 

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 /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 
/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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 1 /2 /6 
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

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 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
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 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

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  
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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) 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 
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 

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 /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 

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 

 
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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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 

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 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre 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, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació 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 

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 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

 
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 
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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 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
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 

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 /10 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
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 

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 

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 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /10 
/13 /16 /17 

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 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
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 
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 
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 
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 
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 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
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  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS

 

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 

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

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 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 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 /3 /9 /10 /15 
/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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

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 

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 /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 

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 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a 
senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons UNE-EN 
340 i 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 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 
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requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3 

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 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

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 /9 /11 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

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 

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 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /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 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /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 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

 
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 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 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 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  171 
 

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 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

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 /24 
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H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /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 

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 
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 /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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

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 /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 

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 /10 
/14 /15 /18 /24 

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 
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 

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 
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HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
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 

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 

2 /6 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

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 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

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 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

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 /6 /9 /10 
/13 /14 /15 /16 
/17 /18 /24 

 
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 
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 
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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 
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 
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 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
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 
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 

 
  

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 3 4 
 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 3 4 
 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 
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 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 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /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 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

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 

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 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /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 

1 
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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 

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 

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 

11 /25 

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 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix

3 

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 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

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 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

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 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /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 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /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 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
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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 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 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 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
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 
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 
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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 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

20 

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 
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 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació 

21 

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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /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 

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 

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 

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 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

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 

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 
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 /11 

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 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

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 

1 
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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 

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 

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 

2 /6 /11 /15 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

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 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

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 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /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

20 /21 

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 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

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 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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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 de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
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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 

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 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /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 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 10 
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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 

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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

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 

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 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 /11 /12 

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 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 
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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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21 

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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

18 

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 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

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 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

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 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 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 

1 
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45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

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 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /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 

20 /21 

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 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

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 /11 
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 
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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 de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

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  
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 
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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 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /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 

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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

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 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 /11 /12 

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 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21 

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 

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 

18 

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 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14 
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H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

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 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

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 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 

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 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /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

20 /21 

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 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

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 
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 
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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 de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
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 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 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 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

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 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

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 

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 

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 /6 /9 /10 /11 
/14 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 

11 

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 
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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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

14 

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 
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 /10 
/11 /13 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
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 
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 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
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 
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 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 
 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 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

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 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

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 

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 /9 /10 /14 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
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UNE-EN 340
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 

de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
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 

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 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

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 
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 /10 /13 
/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 /10 /13 
/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 /10 /13 
/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 
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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 
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 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

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 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
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 
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 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 
 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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /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 

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 /10 
/11 /15 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

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 
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 /10 
/11 /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 /6 /9 /10 
/11 /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 /6 /9 /10 
/11 /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 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1 
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servei 
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 /11 
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 
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 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUÏDS 

 
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 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

10 /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 

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 

10 /15 
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UNE-EN 420
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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

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 

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 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc 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 /11 /12 

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 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
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 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /15 /21 

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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

18 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

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 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

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 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

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 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 

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 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /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

20 /21 

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 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 
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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 /11 
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 de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21 
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radial 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
E19.E01 ASCENSORS 
INSTAL.LACIÓ 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 
 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 
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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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /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 

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 /10 
/11 /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 

15 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 

 
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 
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat 

integrat 
1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10 /13 /15 

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 

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 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

17 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat

17 

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 
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 /10 
/11 /13 /15 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /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 /11 
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 
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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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 4 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
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  
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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

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 



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta  
Àrea de Territori i Sostenibilitat 
Servei d'Equipaments i Espai Públic 
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes 
 

 
 Pàgina:  208 
 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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 

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 /10 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 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 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

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 
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 

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 1 
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desmuntatge inclòs 
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 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /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 /6 /9 /13 
/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 /6 /9 /13 
/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 /6 /9 /13 
/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 
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 
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 
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 
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 
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I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
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 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

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 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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 

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, 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
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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 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 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 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
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 

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 

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 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 
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H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 
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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000166 No muntar els terminals del parallamps fins tenir feta la connexió a terra 16 

 
  

E20.E03 CONDUCTORS 
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT 
PATRIMONIAL I PARALLAMPS 
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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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

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 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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 

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 /10 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 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 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

4 

 
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 

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 

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 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 
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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 /10 
/13 /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 
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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
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 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
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 
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 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  
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 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

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 

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 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

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 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, 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 

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 /10 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
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 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 14 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

 
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 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
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 

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 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó 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 

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 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

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 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
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 
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 
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 
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 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
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 
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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 
/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 

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 
/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 

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 /10 
/14 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 /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 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 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 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 

4 
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reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

 
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 

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 

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 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 
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 
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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 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /4 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
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 
 
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 

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 
/14 
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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 /10 
/14 

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 

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 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 /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 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 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 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 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
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 

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 1 
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desmuntatge inclòs 
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 

4 

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 1 
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 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 /6 /9 /10 
/13 /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 
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 
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 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT 
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  
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 I MANTENIMENT  
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 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
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 
/11 /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

14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /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 

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

1 /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 /10 
/11 /14 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

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 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%- 14 
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35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
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 /4 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

11 

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 /10 
/11 /13 /14 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /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 
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 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11 
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 
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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 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
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 

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 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, 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 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
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 

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 

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 

4 

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 /10 
/11 /13 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /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 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
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 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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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 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
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 /12 
/14 /17 /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 

18 

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 /12 
/14 /17 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

17 /18 

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 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de 
polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les 
extremitats inferiors, homologat segons CE 

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 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 

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 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada 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 1 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
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 

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 /4 /12 

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 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
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 /12 
/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 /12 
/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 
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 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
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 
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 
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 
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 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
26. Signatures 
 
Barcelona, a març de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

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, 
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així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 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 
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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 (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. 
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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. 

 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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. 
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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 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 
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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 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. 
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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 
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. 
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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 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) .   
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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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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 
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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. 

 
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 
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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. 
 
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)”. 
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 “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 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 
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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)”. 

 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)”.  
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 “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 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 
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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).'' 

 ''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 
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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.” 

 “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 
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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). 

 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 
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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 
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 
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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)”.   

 “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)”. 
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 “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.” 

 “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)”. 
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“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. 
 

  
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 
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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).” 

 “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. 
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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 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.
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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 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
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- 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 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 
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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 
 

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. 
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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 
 
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’‘: 
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 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.  
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. 
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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. 

 
 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
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 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. 

 
  

8. Signatures 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i
salut

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-3 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

7,72 €

(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,42 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,68 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

0,96 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 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

47,38 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-13 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-EN 355

233,99 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 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

31,56 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-15 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

23,31 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-16 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

15,04 €

(QUINZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-17 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

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-18 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i
amb el desmuntatge inclòs

12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-19 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

0,23 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-20 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,26 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-21 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

101,10 €

(CENT UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-22 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

289,47 €

(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 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

2,73 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

18,47 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-25 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,48 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 75,91 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 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

45,18 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-28 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,74 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-29 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

201,86 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària,
amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de
250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

88,00 €

(VUITANTA-VUIT EUROS)

P-31 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,92 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 16,08 €

(SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-33 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,80 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 99,02 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-35 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,31 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-36 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 72,29 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

44,45 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 25,26000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,85000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 21,17000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,91000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 45,42000 €

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 32,53000 €

C1ZQE350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €
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MATERIALS

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,23000 €

B1424340 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

7,72000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,78000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,42000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,42000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53000 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 10,68000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

0,96000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,69000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

2,84000 €

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

47,38000 €

B147D501 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-EN 355

233,99000 €

B147K602 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

31,56000 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,93000 €

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2.5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos,
per a seguretat i salut

19,67000 €

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 3,31000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 3,30000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,99000 €

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 1,36000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,61000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,35000 €

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 242,53000 €

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

0,09000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,18000 €

B1Z6211A 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 diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70000 €
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MATERIALS

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,13000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

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

83,60000 €

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

256,65000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a
seguretat i salut

15,35000 €

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per
a seguretat i salut

2,11000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 55,54000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 6,18000 €

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,62000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 35,87000 €

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

57,74000 €

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un
lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

88,00000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

53,94000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 52,39000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,31000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 92,05000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,32000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 71,29000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,46000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,91000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,080 /R x 23,85000 = 1,90800

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,160 /R x 21,17000 = 3,38720

Subtotal: 5,29520 5,29520

Maquinària

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 0,040 /R x 32,53000 = 1,30120

Subtotal: 1,30120 1,30120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07943

COST DIRECTE 6,67583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,67583

P-2 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

P-3 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

Rend.: 1,000 7,72 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1424340 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

1,000      x 7,72000 = 7,72000

Subtotal: 7,72000 7,72000

COST DIRECTE 7,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,72000

P-4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 9,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 9,78000 = 9,78000

Subtotal: 9,78000 9,78000

COST DIRECTE 9,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78000

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,42000 = 18,42000

Subtotal: 18,42000 18,42000

COST DIRECTE 18,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,42000

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000
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COST DIRECTE 1,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42000

P-7 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 12,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 12,53000 = 12,53000

Subtotal: 12,53000 12,53000

COST DIRECTE 12,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53000

P-8 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 10,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

1,000      x 10,68000 = 10,68000

Subtotal: 10,68000 10,68000

COST DIRECTE 10,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,68000

P-9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 0,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 0,96000 0,96000

COST DIRECTE 0,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96000

P-10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,69000 = 2,69000

Subtotal: 2,69000 2,69000
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COST DIRECTE 2,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69000

P-11 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,84000 = 2,84000

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 2,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84000

P-12 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 47,38 €

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 47,38000 = 47,38000

Subtotal: 47,38000 47,38000

COST DIRECTE 47,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,38000

P-13 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-EN
355

Rend.: 1,000 233,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B147D501 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-EN
355

1,000      x 233,99000 = 233,99000

Subtotal: 233,99000 233,99000

COST DIRECTE 233,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,99000

P-14 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

Rend.: 1,000 31,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147K602 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

1,000      x 31,56000 = 31,56000

Subtotal: 31,56000 31,56000

COST DIRECTE 31,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,56000

P-15 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 23,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

Subtotal: 2,38500 2,38500

Materials

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

1,000      x 19,93000 = 19,93000

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 20,92000 20,92000
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COST DIRECTE 23,30500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30500

P-16 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

Rend.: 1,000 15,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,91000 = 3,98200

Subtotal: 8,75200 8,75200

Materials

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2.5 m de llargària,
amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 19,67000 = 4,91750

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a
seguretat i salut

0,250      x 3,31000 = 0,82750

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

3,000      x 0,18000 = 0,54000

Subtotal: 6,28500 6,28500

COST DIRECTE 15,03700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03700

P-17 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

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 4,37600 4,37600

Materials

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

0,600      x 0,99000 = 0,59400

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,18000 = 0,21600
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Subtotal: 0,85600 0,85600

COST DIRECTE 5,23200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23200

P-18 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre
com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 10,94000 10,94000

Materials

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,600      x 0,35000 = 1,26000

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,0019      x 242,53000 = 0,46081

Subtotal: 1,85776 1,85776

COST DIRECTE 12,79776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79776

P-19 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

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,91000 = 0,19910

Subtotal: 0,19910 0,19910

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,22910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22910

P-20 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 25,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 25,26000 = 25,26000

Subtotal: 25,26000 25,26000



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d´Equipaments i Espai Públic
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 25,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,26000

P-21 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.: 1,000 101,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 23,85000 = 9,54000

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,91000 = 7,96400

Subtotal: 17,50400 17,50400

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 83,60000 = 83,60000

Subtotal: 83,60000 83,60000

COST DIRECTE 101,10400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,10400

P-22 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.: 1,000 289,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,750 /R x 23,85000 = 17,88750

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,750 /R x 19,91000 = 14,93250

Subtotal: 32,82000 32,82000

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 256,65000 = 256,65000

Subtotal: 256,65000 256,65000

COST DIRECTE 289,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 289,47000

P-23 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

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 1,99100 1,99100

Materials

B1Z6211A 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 diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 0,70000 = 0,70000

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300      x 0,13000 = 0,03900

Subtotal: 0,73900 0,73900

COST DIRECTE 2,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73000

P-24 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 2,98650 2,98650

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat
i salut

1,000      x 15,35000 = 15,35000

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i
salut

0,040      x 3,30000 = 0,13200

Subtotal: 15,48200 15,48200

COST DIRECTE 18,46850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,46850

P-25 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,91000 = 1,29415

Subtotal: 1,29415 1,29415

Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,61000 = 0,07320

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut

1,000      x 2,11000 = 2,11000

Subtotal: 2,18320 2,18320
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COST DIRECTE 3,47735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47735

P-26 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 75,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,91000 = 2,38920

Subtotal: 2,38920 2,38920

Materials

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 2,000      x 6,18000 = 12,36000

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera, per a seguretat i salut

1,000      x 5,62000 = 5,62000

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per
a seguretat i salut

1,000      x 55,54000 = 55,54000

Subtotal: 73,52000 73,52000

COST DIRECTE 75,90920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,90920

P-27 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 45,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000

Subtotal: 9,00400 9,00400

Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,31000 = 0,31000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 35,87000 = 35,87000

Subtotal: 36,18000 36,18000

COST DIRECTE 45,18400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,18400

P-28 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 57,74 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000      x 57,74000 = 57,74000

Subtotal: 57,74000 57,74000

COST DIRECTE 57,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,74000

P-29 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 201,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,91000 = 5,97300

Subtotal: 5,97300 5,97300

Maquinària

C1ZQE350 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x 182,26000 = 182,26000

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 45,42000 = 13,62600

Subtotal: 195,88600 195,88600

COST DIRECTE 201,85900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,85900

P-30 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb
tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Rend.: 1,000 88,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic d'1,05x1,05 m i 2.35 m d'alçària, amb

1,000      x 88,00000 = 88,00000
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PARTIDES D'OBRA

tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb
1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Subtotal: 88,00000 88,00000

COST DIRECTE 88,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,00000

P-31 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 4,97750 4,97750

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 53,94000 = 53,94000

Subtotal: 53,94000 53,94000

COST DIRECTE 58,91750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,91750

P-32 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 16,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 2,98650 2,98650

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250      x 52,39000 = 13,09750

Subtotal: 13,09750 13,09750

COST DIRECTE 16,08400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,08400

P-33 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,91000 = 6,96850

Subtotal: 6,96850 6,96850

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,31000 = 11,82750
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,82750 11,82750

COST DIRECTE 18,79600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,79600

P-34 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 99,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,91000 = 6,96850

Subtotal: 6,96850 6,96850

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 92,05000 = 92,05000

Subtotal: 92,05000 92,05000

COST DIRECTE 99,01850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,01850

P-35 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

Subtotal: 2,98650 2,98650

Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 52,32000 = 52,32000

Subtotal: 52,32000 52,32000

COST DIRECTE 55,30650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,30650

P-36 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 72,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550

Subtotal: 0,99550 0,99550

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 71,29000 = 71,29000

Subtotal: 71,29000 71,29000
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COST DIRECTE 72,28550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,28550

P-37 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 44,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 1,99100 1,99100

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,46000 = 42,46000

Subtotal: 42,46000 42,46000

COST DIRECTE 44,45100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,45100

P-38 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,91000 = 0,99550

Subtotal: 0,99550 0,99550

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,91000 = 0,91000

Subtotal: 0,91000 0,91000

COST DIRECTE 1,90550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90550
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS_SJV
CAPÍTOL 00  IMPLANTACIO OBRA

1 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 Peatonal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 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 Vehicles 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 2,000 8,590 17,180 C#*D#*E#*F#
2 9,160 9,160 C#*D#*E#*F#
3 8,950 8,950 C#*D#*E#*F#
4 34,810 34,810 C#*D#*E#*F#
5 Fase 2 2,840 2,840 C#*D#*E#*F#
6 25,230 25,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,170

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler

EUR
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aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01  ESS_SJV
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 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-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

OBRA 01  ESS_SJV
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PEÇA 500,000 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

2 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 PA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala exterior 2,000 5,650 9,800 110,740 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,830 9,800 55,468 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,208

4 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala exterior 2,000 5,650 9,800 60,000 6.644,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,830 9,800 60,000 3.328,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.972,480

5 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala exterior 3,000 2,000 2,520 15,120 C#*D#*E#*F#
2 Escala Interior 3,000 10,590 31,770 C#*D#*E#*F#
3 3,000 5,880 17,640 C#*D#*E#*F#
4 Forat escala PP1 PP2 2,000 3,730 7,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,990

6 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ascensor 4,000 3,180 12,720 C#*D#*E#*F#
2 Doble espai PP2 1,000 104,260 104,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,980

7 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PA 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

OBRA 01  ESS_SJV
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

OBRA 01  ESS_SJV
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pa 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 ESS_SJV

CAPÍTOL 00 IMPLANTACIO OBRA

1 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 - 21)

101,10 1,000 101,10

2 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 - 22)

289,47 1,000 289,47

3 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 (P - 23)

2,73 98,170 268,00

4 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

18,47 4,000 73,88

5 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

3,48 50,000 174,00

6 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

75,91 6,000 455,46

7 HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 28)

57,74 12,000 692,88

8 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 30)

88,00 12,000 1.056,00

9 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 29)

201,86 1,000 201,86

TOTAL CAPÍTOL 01.00 3.312,65

OBRA 01 ESS_SJV

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 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 (P - 3)

7,72 3,000 23,16

2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 4)

9,78 3,000 29,34

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

18,42 10,000 184,20

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,42 12,000 17,04

5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 7)

12,53 12,000 150,36

6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 8)

10,68 12,000 128,16

7 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 9)

0,96 30,000 28,80

8 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 10)

2,69 30,000 80,70

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 11)

2,84 30,000 85,20

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 (P - 12)

47,38 2,000 94,76

11 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-EN 355 (P - 13)

233,99 1,000 233,99

12 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 (P - 14)

31,56 1,000 31,56

13 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 - 15)

23,31 15,000 349,65

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.436,92

OBRA 01 ESS_SJV

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

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 (P - 19)

0,23 500,000 115,00

2 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 - 27)

45,18 1,000 45,18

3 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
1)

6,68 166,208 1.110,27

4 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (P - 2)

0,09 9.972,480 897,52

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

5 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 (P -
16)

15,04 71,990 1.082,73

6 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 (P - 17)

5,23 116,980 611,81

7 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

12,80 5,000 64,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.926,51

OBRA 01 ESS_SJV

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

58,92 6,000 353,52

2 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

16,08 2,000 32,16

3 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

18,80 1,000 18,80

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

99,02 1,000 99,02

5 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

55,31 1,000 55,31

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

72,29 1,000 72,29

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

44,45 1,000 44,45

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38) 1,91 6,000 11,46

TOTAL CAPÍTOL 01.04 687,01

OBRA 01 ESS_SJV

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 20) 25,26 12,000 303,12

TOTAL CAPÍTOL 01.05 303,12

EUR



Estudi de Seguretat i Salut Biblioteca a Sant Julià de Vilatorta
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei d´Equipaments i Espai Públic
Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.00  IMPLANTACIO OBRA 3.312,65

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.436,92

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.926,51

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 687,01

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 303,12

OBRA 01  ESS_SJV 9.666,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.666,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS_SJV 9.666,21

9.666,21

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 9.666,21

13 % Despeses Generals SOBRE 9.666,21........................................................................ 1.256,61

6 % Benefici Industrial SOBRE 9.666,21.............................................................................. 579,97

Subtotal 11.502,79

21 % IVA SOBRE 11.502,79................................................................................................. 2.415,59

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 13.918,38

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRETZE MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS )

Redacció Oriol Cusidó i Irene Marzo//taller 9s arquitectes
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AN  13.4.  Plànols 
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AN  14.   ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

AN 14.1. Introducció 

Es donarà compliment al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrer, que estableix les 
disposicions específiques que s’han de seguir per la gestió dels residus de construcció i 
demolició a nivell estatal i el  recent Decret 89/2010, d’àmbit autonòmic pel qual s’aprova 
el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i 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. 
 
La normativa anterior fa referència a la obligatorietat de redactar un Estudi de Gestió de 
Residus en fase de projecte per a l’obtenció de la llicència, el qual s’adjunta seguidament. 
D’acord amb les pautes expressades en el present estudi, el  contractista (gestor dels 
residus) caldrà que elabori un Pla de Gestió de residus abans d’iniciar els treballs 
d’execució. 
 
El gestor de residus ha d’estendre al posseïdor (promotor de l’obra), una vegada acabada 
l’obra, els certificats acreditatius de la gestió realitzada. 
 

AN 14.2. Normativa d’aplicació 

Per a la gestió de residus de la construcció es donarà compliment a la següent normativa: 

� Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

� Residuos. Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i 
per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 

� Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

� Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), pel 
que 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:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de 
llicència d’obres. Deroga els Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 

� Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

 

AN 14.3. Descripció de la intervenció 

El present projecte proposa la reforma parcial d’un edifici per a construir-hi un nucli de 
comunicacions que comuniqui tots els seus nivells. Es projecta una escala de formigó 
armat i s’instal.la un ascensor elèctric amb cinc parades. En la memòria del present 
projecte es descriu l’abast de la intervenció. 
 
Per la natura de la intervenció es l’orígen dels residus serà de tres tipus: 
 

� Treballs de moviment de terres 

� Treballs d’enderroc-deconstrucció  

� Treballs de construcció-rehabilitació 
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La gestió dels residus generats a l’obra s’haurà de realitzar a través d’una empresa 
inscrita al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya. 
 

AN 14.4. Mesures de prevenció i minimtzació de residus 

14.4.1.  Mesures de minimització 

Les mesures de prevenció i minimització de residus venen molt condicionades per la 
natura de la present intrevenció. Dins de les limitacions de la intervenció sobre un edifici 
existent (amb limitacions a l’hora de triar les solucions constructives, per exemple) s’ha 
mirat de reduir en la mesura del possible la producció de residus.  
 
Pel que fa a les decisions de projecte i els sistemes constructius, s’ha optat per les 
següents mesures: 
 

� Pel que fa al moviment de terres s’ha minimitzat l’extracció de terres i s’han ajustat 
els perfils finals als nivells definitius. 

� Pel que fa a la fonamentació s’ha optimitzat dins de les limitacions de la normativa 
de seguretat estructural l’estat de càrregues i s’ha aprofondit en el coneixement 
del comportament estructural de l’edifici. Així, per exemple, evitant el recalçat de 
l’edifici actual. 

� Pel que fa als enderrocs s’han reduït al mínim imprescindible. S’ha treballat en 
una solució de reforç que permeti maximitzar l’aprofitament del sostre actual.   

� Pel que fa a l’estructura, s’han optimitzat les seccions resistents, i per tant la 
quantitat de material a utilitzar. 

� En les façanes es minimitza la intervenció, reduint-se a operacions puntuals de 
canvi de finestres. 

� Es minimitza  la compartimentació d’espais i la construcció d’envans, aprofitant els 
murs existents com elements divisoris. 

� En algunes solucions d’acabat s’opta per solucions modulades (aplacats de fusta) 
o per peces senceres (marxapeus) que minimitzin els sobrants. 

� Pel que fa a les instal.lacions es preveu la registabilitat dels elements que ho 
requereixen tant a nivell de sostre com de muntants verticals.  

 
Pel que fa a l’obra: 
 

� Es durà a terme un emmagatzematge addient dels diferents materials i productes. 
S’han de crear espais per emmagatzemar els residus, correctament identificats, i 
segregar-los per fraccions dins l’àmbit de l’obra, en contenidors especials o amb 
tancat perimetral. 

� Es conservaran els materials i productes dins del seu embalatge fins el moment 
de la seva utilització 

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

� Caldrà prestar especial cura en la neteja de l’obra i evitar brutícia innecessària. Es 
prestarà atenció al tipus de maquinària a utilitzar i la seva repercussió en la 
producció de residus, especialment contaminants. 
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� En les operacions de descàrrega de materials, caldrà controlar  el procés per tal 
d’evitar abocaments innecessaris de material i sobretot, l’afectació sobre la 
calçada o la vorera. En cas que fortuïtament es produeixi l’embrutiment de la via 
pública, es netejarà de forma immediata un cop finalitzada l’activitat. 

 

14.4.2.  Elements de construcció reutilitzables 

Es reutilitzaran les teules pròpies de la coberta a l’hora de refer-la. S’aprofita al màxim els 
elements estructurals existents. 
 

AN 14.5. Estimació de residus generats 

Els residus generats en la present obra, classificats segons el seu orígen,  són els 
següents: 
 

� Residus derivats del moviment de terres 

� Residus generats en l’enderroc - deconstrucció 

� Residus generats en les feines de rehabilitació-construcció (procés constructiu) 
 

14.5.1. Materials d’excavació 

Les tasques d’excavació afecten tant l’edifici (soleres i fosat ascensor) com les tasques 
d’urbanització de part de la parcel.la. Inclouen també l’excavació per la realització de la 
nova fonamentació i les rases d’instal.lacions. 
 
Per al càlcul de les terres provinents de l’excavació s’ha considerat l’afectació geomètrica 
real de les diferents operacions de condicionament de terreny i de fonamentació.  
 
D’acord amb la classificació LER MAM/304/2002, i d’acord amb el que indica l’estudi 
geotècnic, les terres extretes seran principalment argiles, amb una densitat aproximada 
de 1,6 tones/m3.   
 
El total de terres a transportar i dipositar a gestor autoritzat serà de 88,49 m3, equivalent 
a 141,5 tones de pes de residu. 

 

14.5.2. Residus d’enderroc 

Per al càlcul dels residus provinents de l’enderroc de l’edificació existent s’ha considerat 
l’afectació geomètrica real de les diferents operacions. Els diferents materials i sistemes 
es descriuen en detall als amidaments de projecte.  
 
El total de residus d’enderroc a transportar a un gestor autoritzat és de 334,83 m3. 

 
Pel que fa als residus perillosos, dins de l’edifici s'han detectat elements de fibrociment, 
els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus 

 

11.5.3. Residus derivats del procés constructiu 

Per al càlcul dels residus generats per les operacions de rehabilitació i construcció 
s’aplica la fitxa del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya  
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El total de residus de rehabilitació-construcció a transportar a un gestor autoritzat és de 
50,49  tones, equivalents a 66,14 m3. 

 

AN 14.6. Operacions de gestió de residus 

14.6.1. Abast de les operacions de gestió 

Es duran a terme dos tipus de gestió dels residus: 

� Gestió dels residus dins de l’obra 

� Gestió dels residus fora de l’obra 
 

14.6.2. Fraccions a classificar  

Pel que fa als residus de construcció i enderroc caldrà separar els materials que 
sobrepasen les tones mínimes que determina el RD 105/2008. 
 
D’acord amb l’article 5.5 del real Decreto aquesta separació ‘...s’ha de fer preferentment a 
l’obra, però quan per falta d’espai físic, no sigui tècnicament viable efectuar l’esmentada 
separació en orígen, el posseïdor pot encomanar la separació de fraccions a un gestor de 
residus en una instal.lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l’obra’. 
 
En el nostre cas, degut a la manca d’espai, la classificació es farà fora de l’obra. Caldrà 
que el posseïdor aporti la doumentació que acrediti la doposició de les diferents fraccions 
de residus.   
 
En tot cas,  en la redacció del Pla de Gestió de residus abans d’iniciar els treballs 
d’execució el posseïdor (contractista) decidirà quina és la millor manera per ell de fer 
aquesta classificació. 
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AN 14.7. Gestor extern a l’obra 

Per a la disposició i classificació dels residus es proposa el següent gestor especialitzat: 
 
Planta de reciclatge de Torelló  
Poligon Matabosch. Carrer del Ter 129 
08570 Torelló 
Codi gestor E-906.05 
 

AN 14.8. Pressupost 

El pressupost per a la gestió dels residus està detallat en el pressupsot general del 
projecte. El seu resum per capítols  és el següent: 
 
Capítol Import (€) 

GE 01 Gestió residus moviment de terres 1466,44 

GE 02 Gestió residus d’enderroc 9221,44 

GE 02 Gestió residus procés constructiu 1357,72 

 TOTAL 12.045,37 

 
L’import total de la gestió de residus per a la remodelació de l’edifici és de 12.045,37  
euros, BI i IVA exclòs. El lloguer de contenidors i de tots els mitjans auxiliars i certificats 
acreditatius està inclòs en l’anterior pressupost.  
 

AN 14.9. Plec de condicions tècniques 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus 
generats, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel 
Contractista a partir de les determinacions del present Estudi i que caldrà que sigui 
aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat abans de l’inici de les obrea. 
 
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. 
 

AN 14.10. Documentació gràfica 

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. La  ubicació de les instal.lacions de gestió de residus es grafia en els 
plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
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. 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

Arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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AN 15.   ANNEX DE VEGETACIÓ 
 

AN 15.1. Abast de les tasques d’enjardinament  

El projecte planteja per una banda el trasllat i replantació dels arbustos existents en la 
zona de reurbanització i per altra, la plantació de plantes de tipus arbustriu en un 
escossell de nova creació.   
 
Es crea un escossell unitari de grans dimensions (de 3m x 4m)  en la zona pavimentada 
de l’accés per tal de permetre la recollida d’aigües de la zona. La zona pavimentada porta 
les aigües cap a l’escossell per tal de compensar la zona impermeabilitzada.  
 
També es preveu una partida per possible replantació de la gramma existent, ja que 
segurament en obra  aquesta es farà malbè.    
 

AN 15.2. Espècies previstes  

Per a la plantació de l’escossell es proposen dues espècies autòctones de fàcil 
manteniment:   
 

� Lavandula latifolia. Coneguda amb nom popular de lavanda o espígol comú. Es 
tracta d’un arbust de caràcter mediterrnia, molt aromàtic. És de la família de les 
lamiàcies i està força present a Osona, sobretot en comunitats de zones 
muntanyoses, en brolles i llocs de pastura instal·lats en alzinars. A Osona rep el 
nom de Barballó.   

 
� Salvia Pratensis. Es tracta d’una planta arbustiva molt olorosa que està molt 

present en els prats locals.   
 

Per a la col.locació de les dues plantes es col.locarà terra vegetal adequada amb un baix 
índex alcalí. Tant el barballó com la sàlvia són plantes fàcils de cuidar. No demanden un 
gran manteniment ni molta aigua. Poden aguantar gran temps sense aigua i només en 
requeriran més quantitat en l’època de la seva plantació fins que arrelin bé. És per 
aquesta raó preveiem una petita instal.lació de reg que podrà ser opcional si és fes un 
règim de reg adequat durant les primeres setmanes després de la plantació.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, a maig de 2019 Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 

Arquitectes 
Taller 9s arquitectes s.c.p. 
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AN    16. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT  
 

AN 16.1. Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la 
protecció del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per 
conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides 
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les 
instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 

� La pèrdua de les garanties i assegurances otorgades a l'edificació. 

� L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

� Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

� La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la 
intervenció sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions 
periòdiques. 

� Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments 
de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

� La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, 
entre les que es destaquen: 

� Codi Civil 

� Codi Civil de Catalunya 

� Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

� Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

� Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

� Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

� Legislacions sobre els Règims de propietat. 

� Ordenances municipals. 

� Reglamentacions tècniques. 
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AN 16,2. Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra 
executada que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions 
degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació 
dels agents que han intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic 
del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 
2.1. Instruccions d’ús 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – 
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les 
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  

 
2.2. Instruccions de manteniment 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals 
aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 

 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
 
En el present document es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació 
fent una relació de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 

AN 16.3. Consideracions prèvies sobre l’edifici 

3.1. Situació i emplaçament de l’obra 

Per la seva situació al costat del centre de la vila,  l’accessibilitat a l’edifici és molt bona.  
L’espai de la parcel.la, ben delimitat per seguretat pot ser molt útil per a facilitar el 
desenvolupament de les tasques de l’obra i taques futures de subministrament  o 
manteniment (maniobres de camions, descàrrega de material, accés i manteniment de 
façanes, etc.).  
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3.2. Utilització 

3.2.1. Materials durables i de fàcil neteja 

El paviment de la biblioteca es planteja de cautxú continu, de molt fàcil neteja. Els 
apalcats de fusta són modulats, de fàcil reposició.  Les parets es projecten blanques i 
llises de cara a facilitar el pintat periòdic de manera fàcil.  L’estructura de formigó es deixa 
vista, essent un material sofert i de gran durabilitat,  per tal de facilitar i abaratir el 
mateniment. Pel que fa als paviments s’ha optat per un paviment de pedra natural local, 
amb acabat a dent de serra, de fàcil neteja. Per als espais de banys continu es planteja 
una solució de gres procel.lànic, material fàcilment netejable. Es col.loca en peces petites 
per a facilitar les reparacions i canvis de material. 
 
S’han dissenyat totes les finestres i envidraments per a que siguin fàcilment accessibles 
per a la seva  neteja, essent els grans envidraments totalment practicables. S’ha 
optimitzat el seu especejament per tal de permetre una fàcil reposició de vidres en cas de 
trencament. 
 

3.2.2. Instal.lacions vistes i accessibles 

Totes les instal.lacions s’han concentrat en dos muntants, en l’ascensor i l‘escala 
d’emergència (ventilació, aigua, clima, etc.). Els muntants es projecten fàcilment 
registrables des de totes les plantes per mitjà de portes practicables.  
 
En general, s’ha optat per materials durables i que fossin al mateix temps, respectuosos 
amb el medi ambient  (pintures naturals, cables i desaigües de polipropilè, fusta local...) 
 
En coberta s’instal.la una línia de vida de cara a facilitar les tasques de manteniment.  
 
AN 16.3. Pla de manteniment  
 

Donat que és un edifici públic, per al seu manteniment ha de disposar d’un protocol o pla 
de manteniment. S’adjunta la següent fitxa que explica de manera detallada el 
manteniment a fer, en quina periodicitat i per quin tipus de personal. Aquest protocol 
s’adaptarà a les particularitats de l’obra executada.  
 
 <1 

any 
cada 
any 

cada 
2 a. 

cada 
4 a. 

cada 
5 a. 

cada 
10 a. 

Sistema estructural - Fonaments       
Revisió periòdica de l’estat de la fonamentació      TC 

       

Sistema estructural – Murs de contenció       
Neteja i revisió dels punts de desguàs EN      

Revisió dels junts      E 

Inspecció general de l’estat de conservació dels murs      TC 
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Sistema estructural – Estructura / pilars metàl.lics       

Repintat d’elements exteriors    E   

Revisió i repintat d’elements interiors    E   

Inspecció tècnica      TC 

       

Sistema estructural – Estructura / formigó       

Repintat d’elements exteriors    E   

Inspecció tècnica      TC 

       

Sistema estructural – Estructura / sostres       

Repintat d’elements exteriors    E   

Revisió dels sostres      TC 

Revisió de l’ignifugat de les biguetes i jàsseres    E   

       

Sistema d’envolvent - Cobertes       
Inspecció general dels components de les cobertes         TC 

Neteja i revisió de terrat/s i dels seus elements 
singulars  E      

Substitució juntes dilatació       E  

Reposició de pintura exterior a l’esmalt sobre 
superfícies d’acer    E   

Reposició de vernís exterior sobre superfícies de fusta   E    

       

Sistema d’Envolvent - Façanes       

Inspecció general dels components de la façana       TC 

Revisió de revestiments continus     E   

Revisió del revestiment de façana    E    

Substitució juntes dilatació       E  

Revisió de fusteries     E   

Revisió terrasses, balcons i elements volats     E   

Revisió baranes     E   

Reposició de pintura exterior a l’esmalt sobre 
superfícies d’acer    E   

Reposició de pintura exterior plàstica sobre 
superfícies d’obra      E 

       

Sistema d’acabats – Paraments verticals i cel-
rasos       

Pintura   E    

Aplacats     E   

Cels rasos   E    
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Enrajolats   E    

Neteja dels aplacats E      

       

Sistema d’acabats - Paviments       

Revisió i neteja del paviment de pedra EN      

Revisió i neteja del paviment de gres EN      

Revisió i neteja del paviment de terratzo EN      

Revisió i neteja dels elements de cautxú EN      

       

Sistema de compartimentació - Fusteria i manyeria       

Revisió Portes interiors   E    

Revisió Baranes   E    

       

Sistema d’instal.lacions - Baixa tensió i 
enllumenat 

      

Reposició de làmpades foses E      

Comprovació i anotació de consums elèctrics E      

Comprovació estat general instal·lació  E     

Comprovació aïllaments circuits  E     

Comprovació dels diferencials (temps d’actuació)  E     

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. E      

       

Sistema d’instal.lacions - Aigua       

Verificació temperatures d’acumulació i distribució E      

Verificació d’aixetes en mal estat (no funcionen o hi ha 
pèrdues) 

E      

Comprovació i anotació de consums E      

Inspecció general de canonades, juntes i unions  E     

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors  E     

       

Sistema d’instal.lacions - Sanejament       

Revisió de la instal·lació  E     

Neteja d’arquetes  E     

Revisió i neteja d’elements especial, com ara la  
bomba d’elevació.  E 

    

       

Sistema d’instal.lacions – Climatització i ventilació       

Verificació dels equips i temperatures     E      

Verificació i substitució dels filtres si escau  E     

Verificació estat de conservació dels aïllaments dels  
conductes   
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Inspecció general de l’estat de conservació dels 
conductes  E 

    

Revisió i neteja de les sales de màquines  E     

       

Sistema d’instal.lacions - Protecció contraincendis       

Comprovació del funcionaments de detectors i central 
alarmes E  

    

Revisió i reposició dels extintors  E     

Comprovació de l’estat general de les boques 
contraincendis  E 

    

       

Sistema d’instal.lacions – Evacuació de residus       

Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i 
desratització dels recintes i de les instal·lacions.  E 

    

       

Sistema d’instal.lacions – sistemes de transport       

Revisió de l’ascensor TC      

       

Sistema d’instal.lacions –ventilació       

Neteges i revisions de conductes, aspiradors, 
extractors i filtres  E 

    

Revisió sistemes de comandament i control.   E     

       

Personal que han d’efectuar les tasques: E =Empresa, EN= Empresa neteja i TC = Tècnic Competent   

 

4. Costos de manteniment  
 

COSTOS DE MANTENIMENT ANUALS Cost (€)  

 Cost obra (PEC, sense IVA)  1.185.420,11 
  
1 Petites reparacions  11.500 
2 Consums  40.000 
3 Posta a punt xarxes  8.000 
4 Neteja (*)  20.000 
5 Personal tècnic i administratiu   0 
 TOTAL COST  79.500 

 
La repercusió cost del manteniment previst dels espais projectats és de 79.500 euros. 

 
 

Barcelona, a maig de 2019                  Oriol Cusidó i Garí / Irene Marzo Llovet 
Arquitectes 

                                 Taller 9s arquectes s.c.p. 
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AN 17.   ANNEX DE MATERIALS I EQUIPS 
 
 
AN 17.1.   Especificacions climatització 
 
AN 17.2.   Especificacions fotovoltaica 
 
AN 17.3.   Especificacions sistema de gestió 
 
AN 17.4.   Especificacions lluminàries 
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AN 17.1.   Especificacions climatització 
 



Adaptability 

Flexibility 

Hydronic unit assembly 

Domestic hot water production with total heat recovery

Optimised for central heating 

�

�

�

Nadisystem for intelligent control of available energy sources�

�

�

BWR_DHW2_0011_0121_201202_EN

(The photo of the unit is indicative and may change depending on the model)

Climaveneta Technical Bulletin

0011 - 0121 Reverse-cycle brine/water heat pumps for geothermal systems

for hot water production up to 55°C and domestic hot water with

total heat recovery.

4,5 ÷ 29,7 kW
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Código WWR DHW2 /0121t
Versión B
Tamaño 0121t
DESCRIPCIÓN UNIDAD Bomba de calor reversible con recuperación total de calor con fuente agua
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50

PRESTACIONES EN LAS CONDICIONES DE REFERENCIA

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

REFRIGERACIÓN

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS
Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 12,00
Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 7,00
Tipo de fluido AGUA
Glicol % 0
Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,018

INTERCAMBIADOR DE FUENTE
Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 30,00
Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 35,00
Tipología fluido AGUA
Glicol % 0
Ensuciamiento m²K/kW 0,018

INTERCAMBIADOR RECUPERACIÓN DE USUARIO
Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 40,00
Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 45,00
Tipo de fluido AGUA
Glicol % 0
Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,018

CALEFACCIÓN

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS
Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 40,00
Temperatura salida fluido (calefacción) °C 45,00
Tipo de fluido AGUA
Glicol % 0
Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,018

INTERCAMBIADOR DE FUENTE
Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 10,00
Temperatura salida fluido (calefacción) °C 7,00
Tipología fluido AGUA
Glicol % 0
Ensuciamiento m²K/kW 0,018

INTERCAMBIADOR RECUPERACIÓN DE USUARIO
Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 45,00
Temperatura salida fluido (calefacción) °C 50,00
Tipo de fluido AGUA
Glicol % 0
Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,018

REFRIGERACIÓN (EN14511)
Potencia frigorífica kW 35,10
Potencia absorbida compresor kW 8,900
Potencia absorbida total kW 9,670
EER kW/kW 3,630
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REFRIGERAZIONE CON RECUPERO (EN14511)
Potencia frigorífica kW 30,18
Potencia térmica al recuperador kW 40,68
Potencia absorbida total kW 11,17
TER kW/kW 6,330

CALEFACCIÓN (EN14511)
Potencia térmica total kW 40,50
Potencia absorbida compresores (calefacción) kW 11,2
Potencia absorbida total kW 12,10
COP kW/kW 3,360

CALEFACCIÓN CON RECUPERACIÓN
Potencia frigo kW 27,70
Potencia recuperación kW 39,45
Potencia absorbida total kW 12,50

SCOP

SCOP Official (Reg. 813/2013 UE)

BAJA TEMPERATURA
Tipo de clima Average
Temperature application °C 35
Type flow Fijo
Type Temperature Variable
Bivalent temperature °C -7,0
PDesign kW 48,7
Qhe kWh 24690
SCOP 4,07
Performance ηs % 155
Seasonal efficiency class A++

SCOP Editable (EN 14825)

BAJA TEMPERATURA
Tipo de clima Más frío Average Warmer
Temperature application °C 0,00 35,00 0,00
Type flow - Fijo -
Type Temperature - Variable -
Bivalent temperature °C 0,0 -7,0 0,0
PDesign kW 0,00 48,7 0,00
Qhe kWh 0 24690 0
SCOP 0,00 4,07 0,00
Performance ηs % 0 155 0
Seasonal efficiency class - A++ -

Notes
Cualquier valor SCOP distinto de lo indicado en los documentos comerciales se atribuye a la
configuración diferente del variador y / oa diferentes parámetros de entrada del usuario

CARGAS PARCIALES

CARGAS PARCIALES EN REFRIGERACIÓN
Carga % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0
Temp. entrada evaporador °C 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Temp. salida evaporador °C 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Caudal evaporador l/s 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665 1,665
Pérdida de carga kPa 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3
Temp. entrada condensador °C 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Temp. salida condensador °C 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Caudal fluido condensador l/s 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078 2,078
Pérdida de carga kPa 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6 45,6
Carga frig. kWh 35 32 28 25 21 18 14 11 7 4
Potencia absorbida total kW 9,650 8,760 7,890 7,030 6,160 5,300 4,430 3,560 2,700 1,830
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CARGAS PARCIALES EN REFRIGERACIÓN
EER kW/kW 3,640 3,600 3,550 3,490 3,410 3,300 3,160 2,950 2,600 1,910

CARGAS PARCIALES EN CALEFACCIÓN
Carga % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0
Temp. entrada condensador °C 40,00 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17
Temp. salida condensador °C 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
Caudal fluido condensador l/s 1,967 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966
Temp. entrada evaporador °C 10,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80
Temp. salida evaporador °C 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Caudal fluido evaporador l/s 2,406 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407 2,407
Carga térmica kWh 41 36 32 28 24 20 16 12 8 4
Potencia absorbida total kW 12,10 12,00 10,80 9,600 8,420 7,220 6,040 4,840 3,660 2,470
COP kW/kW 3,350 3,040 3,000 2,950 2,890 2,800 2,680 2,500 2,210 1,640

INTERCAMBIADORES

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS
Tipología PLACAS
Cantidad N° 1
Tipo de fluido AGUA
Glicol % 0
Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,018
Tipología empalmes GAS
Diámetro empalmes 1"1/4 G M
Caudal mínimo l/s 1,039
Caudal máximo l/s 2,972
K pérdida de carga 815
Contenido agua l 0,00

REFRIGERACIÓN
Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 12,00
Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 7,00
Caudal l/s 1,664
Pérdida de carga kPa 29,3
Prevalencia útil nominal unidad kPa 169

REFR. + REC.
Caudal l/s 1,443
Pérdida de carga kPa 22,0

CALEFACCIÓN
Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 40,00
Temperatura salida fluido (calefacción) °C 45,00
Caudal l/s 1,966
Pérdida de carga kPa 40,8
Prevalencia útil nominal unidad kPa 145

CALEFAC. + REC.
Caudal l/s 1,904
Pérdida de carga kPa 38,3

INTERCAMBIADOR DE FUENTE
Tipología PLACAS
Cantidad N° 1
Tipología fluido AGUA
Glicol % 0
Ensuciamiento m²K/kW 0,018
Tipología empalmes GAS
Diámetro empalmes 1"1/4 G M
Caudal mínimo l/s 0,644
Caudal máximo l/s 4,667
K pérdida de carga 815
Contenido agua l 0,00
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REFRIGERACIÓN
Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 30,00
Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 35,00
Caudal l/s 2,077
Pérdida de carga kPa 45,6
Prevalencia útil nominal unidad kPa 0,00

CALEFACCIÓN
Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 10,00
Temperatura salida fluido (calefacción) °C 7,00
Caudal l/s 2,406
Pérdida de carga kPa 61,2
Prevalencia útil nominal unidad kPa 0,00

INTERCAMBIADOR RECUPERACIÓN DE USUARIO
Tipología PLACAS
Cantidad N° 1
Tipo de fluido AGUA
Glicol % 0
Factor de ensuciamiento m²K/kW 0,018
Tipología empalmes GAS
Diámetro empalmes 1"1/4
Caudal mínimo l/s 0,886
Caudal máximo l/s 3,225
K pérdida de carga 815
Contenido agua l 0,00

REFRIGERACIÓN
Temperatura entrada fluido (refrigeración) °C 40,00
Temperatura salida fluido (refrigeración) °C 45,00
Caudal l/s 1,963
Pérdida de carga kPa 40,7
Prevalencia útil nominal unidad kPa 146

CALEFACCIÓN
Temperatura entrada fluido (calefacción) °C 45,00
Temperatura salida fluido (calefacción) °C 50,00
Caudal l/s 1,908
Pérdida de carga kPa 38,4
Prevalencia útil nominal unidad kPa 150

COMPRESORES
Tipo de compresor SCROLL
N.º compresores N° 1
N.º circuitos N° 1
Refrigerante R407C
Grados N° 1
Grado mínimo % 100%
Regulación ON-OFF
Carga aceite kg 3,40
Carga refrigerante kg 3,00
F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 14,6
F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 28
L.R.A. - Corriente de arranque de cada compresor A 140
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DATOS DE SONIDO

DATOS DEL SONIDO FRÍO
Frecuencias Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Tot (A)
Potencia sonora (espectro) dB 68 69 72 67 66 60 53 46 70
Presión sonora (espectro) dB 53 54 57 52 51 45 38 31 55

DATOS DEL SONIDO CALIENTE INDOOR
Potencia sonora en calefacción dB(A) 70

Notes
Distancia m 1

Notes
Nivel de presión sonora medio a 1 m de distancia, para unidad en campo libre sobre superficie

reflectante; valor no vinculante calcula por el nivel de potencia sonora.
Potencia sonora basada en mediciones realizadas con arreglo a la normativa ISO 9614.
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LÍMITES DE FUNCIONAMIENTO

DATOS ELÉCTRICOS
Alimentación eléctrica V/ph/Hz 400/3/50
F.L.I. - Máxima potencia absorbida kW 18,98
F.L.A. - Máxima  corriente absorbida A 48
S.A. - Máxima corriente arranque A 150,2

ACCESORIOS

GRUPOS HIDRÓNICOS

INTERCAMBIADOR DE USUARIOS
Código accesorio STDM
Descripción accesorios 1 BOMBA STD
Caudal mínimo l/s 1,039
Caudal máximo l/s 2,972

REFRIGERACIÓN
Caudal l/s 1,664
Prevalencia útil nominal unidad kPa 169

CALEFACCIÓN
Caudal l/s 1,966
Prevalencia útil nominal unidad kPa 145
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GRAÁFICO ALTURA DE ELEVACIÓN ÚTIL/RESIDUAL

INTERCAMBIADOR RECUPERACIÓN DE USUARIO
Código accesorio STDM
Descripción accesorios 1 BOMBA STD
Caudal mínimo l/s 0,886
Caudal máximo l/s 3,225

REFRIGERACIÓN
Caudal l/s 1,963
Prevalencia útil nominal unidad kPa 146

CALEFACCIÓN
Caudal l/s 1,908
Prevalencia útil nominal unidad kPa 150

GRAÁFICO ALTURA DE ELEVACIÓN ÚTIL/RESIDUAL
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VARIACIONES DATOS DIMENSIONALES / ELÉCTRICOS
Extra FLA tot. A 10
Extra FLI tot. kW 2,180
Extra peso tot. kg 0
Extra length size mm 0,00
Extra width size mm 0
Extra height size mm 0
Extra pot. sonora dB(A) 0,0
Acumulación tot. l 0,00

DIMENSIONES Y PESOS
A mm 845
B mm 680
H mm 1105
Peso en funcionamiento kg 315
R1 mm 600
R2 mm 600
R3 mm 600
R4 mm 50
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WWR DHW2 /0121t
Bomba de calor aire-agua: yes / no no
Bomba de calor agua-agua: yes / no yes
Bomba de calor salmuera-agua: yes / no no
Bomba de calor de baja temperatura: yes / no yes
Equipado con un calefactor complementario: yes / no no
Calefactor combinado con bomba de calor: yes / no no
Aplicación de temperatura (1) (low 35°C/ medium 55°C) low 35°C
Caudal agua fixed / variable fixed
Temperatura de salida fixed / variable variable
Los parámetros se indicarán para condiciones climáticas medias/ alta/ baja (1) average / warmer / colder average
Potencia calorífica nominal Tdesignh Prated = Pdesignh [kW] 49
Eficiencia energética estacional de calefacción ηs [%] 155
Eficiencia energética estacional de calefacción - - A++
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior Tj
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = – 7 °C Pdh [kW] 43,1
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = +2 °C Pdh [kW] 42,1
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = +7 °C Pdh [kW] 42,6
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = +12 °C Pdh [kW] 43,1
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = Temperatura bivalente Pdh [kW] 43,1
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = Temperatura límite de funcionamiento Pdh [kW] 42,9
Para bombas de calor aire-agua: Tj  = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) Pdh [kW] -
Temperatura bivalente Tbiv [°C] -7
Coeficiente de degradación Cdh - 0,90
Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior Tj
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = – 7 °C COPd - 4,43
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = +2 °C COPd - 4,43
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = +7 °C COPd - 4,75
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = +12 °C COPd - 5,08
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = Temperatura bivalente COPd - 4,43
Capacidad de calefacción para una temperatura exterior Tj = Temperatura límite de funcionamiento COPd - 4,32
Para bombas de calor aire-agua: Tj  = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) COPd - -
Para bombas de calor aire-agua: Temperatura límite de funcionamiento TOL [°C] -
Temperatura límite de calentamiento de agua WTOL [°C] 55
Consumo de electricidad en modos distintos del activo
Modo desactivado POFF [kW] 0,000
Modo desactivado por termostato PTO [kW] 0,995
Modo de espera PSB [kW] 0,086
Modo riscaldamento del carter PCK [kW] 0,086
Calefactor complementario
Potencia térmica nominal Psup [kW] 5,82
Otros elementos
Control de capacidad fixed / variable fixed
Nivel de potencia acústica (interior) LWA [dB(A)] 70
Nivel de potencia acústica (exterior) LWA [dB(A)] -
Consumo anual de electricidad para la calefacción QHE [kWh] 24690
Intercambiador de calor (exterior)
Para bombas de calor aire-agua: Caudal de aire nominal (exterior) Qairsource [m³/h] -
Para bombas de calor agua/salmuera a agua: Caudal de salmuera o de agua nominal,
intercambiador de calor de exterior

Qwater/brine source [m³/h] 10

(1) Los parámetros se declararán para aplicaciones de media temperatura, excepto si se trata de bombas de calor de baja temperatura. En el caso de las bombas de calor de
baja temperatura, los parámetros se declararán para aplicaciones de baja temperatura.

NOTE: Techical data referred to selected unit.
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VIESMANN VITODENS 200-W
Caldera de condensación a gas

de 12 a 150 kW
como instalación de varias calderas hasta 594 kW

VITODENS 200-W   Modelo B2HA

Caldera mural de condensación a gas
con quemador cilíndrico MatriX modulante para gas natural y
GLP
para funcionamiento estanco y atmosférico

5828 432 ES 5/2017

Instrucciones de planificación
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1.1 Descripción del producto
Vitodens 200-W, de 49 a 60 kW

A Superficies de transmisión Inox-Radial de acero inoxidable de
alta aleación para una alta fiabilidad y una vida útil prolongada.
Gran potencia térmica en los espacios más reducidos

B Quemador cilíndrico modulante MatriX para emisiones contami-
nantes extremadamente bajas y modo de funcionamiento silen-
cioso

C Ventilador de aire de combustión con regulación de revolucio-
nes para un funcionamiento silencioso y bajo consumo de
corriente

D Conexiones de gas y de agua
E Regulación digital del circuito de caldera
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Vitodens 200-W, de 69, 80 a 99 kW

A Superficies de transmisión Inox-Radial de acero inoxidable de
alta aleación para una alta fiabilidad y una vida útil prolongada.
Gran potencia térmica en los espacios más reducidos

B Quemador cilíndrico modulante MatriX para emisiones contami-
nantes extremadamente bajas y modo de funcionamiento silen-
cioso

C Ventilador de aire de combustión con regulación de revolucio-
nes para un funcionamiento silencioso y bajo consumo de
corriente

D Conexiones de gas y de agua
E Regulación digital del circuito de caldera

Vitodens 200-W, de 120 a 150 kW

A Superficies de transmisión Inox-Radial de acero inoxidable de
alta aleación para una alta fiabilidad y una vida útil prolongada.
Gran potencia térmica en los espacios más reducidos.

B Quemador cilíndrico modulante MatriX para emisiones contami-
nantes extremadamente bajas y modo de funcionamiento silen-
cioso

C Ventilador de aire de combustión con regulación de revolucio-
nes para un funcionamiento silencioso y bajo consumo de
corriente

D Conexiones de gas y de agua
E Regulación digital del circuito de caldera
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Las calderas murales de condensación Vitodens 200-W hasta
150 kW son ideales para el uso en bloques de viviendas, edificios
comerciales y públicos. Para estos sectores, la Vitodens 200-W
ofrece soluciones económicas y permite un ahorro de espacio – con
equipos individuales de hasta 150 kW o con conexión en cascada
de instalaciones de hasta 6 calderas y una potencia de calefacción
de hasta 594 kW.
La superficie de transmisión Inox-Radial de acero inoxidable de alta
aleación ofrece una alta potencia en un espacio mínimo. De este
modo se alcanza un funcionamiento especialmente eficiente con un
rendimiento estacional de hasta 98 % (Hs).
La regulación en cascada Vitotronic 300-K conecta hasta 6
Vitodens 200-W a una central térmica. La potencia de la caldera se
adapta automáticamente a la demanda térmica. Esto es, depen-
diendo de la demanda térmica, funciona solo una caldera modulante
o bien las 6.
Para la construcción de instalaciones de cascada se ofrece el sis-
tema modular completo y adaptado: Regulación, cascadas hidráuli-
cas con aislamiento térmico completo y colectores de humos.

Recomendaciones de empleo
Gran potencia de calefacción en un equipo mural compacto y clara-
mente definido, apropiado para los campos de aplicación siguientes:
■ Instalaciones con pocos consumidores, pero grandes, como p. ej.,

Calentadores de aire en supermercados/mercados, talleres y
naves industriales, empresas de horticultura y/o jardinería, gara-
jes, así como instalaciones de producción de A.C.S.

■ Instalaciones con varios circuitos de calefacción para calefaccio-
nes por suelo radiante y/o superficies de transmisión estáticas en
bloques de viviendas, centrales para complejos de casas adosa-
das, edificios de oficinas y de administración, especialmente apro-
piadas como centrales térmicas de cubierta

■ Calentamiento de edificios públicos, como instalaciones deporti-
vas y de usos múltiples, escuelas, guarderías

■ Apropiada para emplazar en sótanos, en pisos y también bajo la
cubierta.

Ventajas
■ Posibilidad de conexión en cascada de hasta 6 calderas con una

potencia térmica útil de hasta 594 kW
■ Rendimiento estacional: hasta 98 % (Hs)
■ Larga vida útil y eficiencia gracias al intercambiador de calor Inox-

-Radial
■ Quemador cilíndrico modulante MatriX con elevada vida útil gra-

cias al tejido de acero inoxidable MatriX – resistente a altas tem-
peraturas

■ Regulación Vitotronic de fácil manejo con visualización de texto y
de gráficos

■ Panel de mando de la regulación también instalable en un zócalo
para montaje en la pared (accesorios)

■ Regulación de combustión Lambda Pro Control para todos los
tipos de gas–, ahorro de las cuotas gracias a la prolongación de
los intervalos de control a 3 años

■ Funcionamiento silencioso gracias al bajo número de revoluciones
del ventilador

Estado de suministro

Caldera mural de condensación a gas con superficie de transmisión
Inox-Radial, quemador cilíndrico MatriX modulante para gas natural
y GLP según la Hoja de trabajo DVGW G260 y soporte mural.

Tuberías y cableado listos para la conexión. Color del revestimiento
de resina epoxi: blanco.
Embalado aparte:
Vitotronic 100 para el funcionamiento a temperatura constante
o bien
Vitotronic 200 para servicio en función de la temperatura exterior.
Preparación para el funcionamiento con gas natural. No es necesa-
rio realizar cambios dentro del grupo de gas. El reajuste a GLP se
realiza en el regulador de gas (no se necesita kit de cambio).

Instalaciones de varias calderas
Instalaciones de varias calderas para funcionamiento atmosférico
con 2, 3, 4, 5 u 6 calderas.

Colocación en hilera con regleta de montaje (montaje en la
pared)

Compuesto por:
■ Módulo de cascada para cada caldera con:

– Bomba de circulación de alta eficiencia
– Llaves de paso
– Llave de llenado y vaciado
– Llave del gas
– Válvula de seguridad
– Aislamiento térmico

■ Regulación de los circuitos de calefacción y regulación en cas-
cada digital en función de la temperatura exterior Vitotronic 300-K

■ Módulo de comunicación en cascada para cada una de las calde-
ras

■ Regleta de montaje

Colocación en hilera y en bloque con bastidor de montaje

Compuesto por:
■ Módulo de cascada para cada caldera con:

– Bomba de circulación de alta eficiencia
– Llaves de paso
– Llave de llenado y vaciado
– Llave del gas
– Válvula de seguridad
– Aislamiento térmico

■ Regulación de los circuitos de calefacción y regulación en cas-
cada digital en función de la temperatura exterior Vitotronic 300-K

■ Módulo de comunicación en cascada para cada una de las calde-
ras

■ Bastidor de montaje

Indicación
Las bombas de circulación para el circuito de calefacción y para el
calentamiento del interacumulador se han de pedir por separado.

Calidad comprobada
Homologación CE conforme a las directivas de la CE
vigentes
Marca de calidad de la Asociación austriaca para los sec-
tores del gas y del agua (ÖVGW) para productos de estos
sectores

Cumple los valores límite de la insignia de protección del medio
ambiente “Ángel azul” según RAL UZ 61.
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1.2 Datos técnicos

Caldera a gas, sistema de construcción B y C, categoría
II2N3P

 Caldera de condensación a gas

Margen de potencia térmica nominal
49 y 60 kW: datos según EN 15502-1. 
De 80 a 150 kW: datos según EN 15417.

        

TI/TR = 50/30 °C con gas natural kW 12,0 -
49,0

12,0 -
60,0

20,0 -
69,0

20,0 -
80,0

20,0 -
99,0

32,0 -
120,0

32,0 -
150,0

TI/TR = 80/60 °C con gas natural kW 10,9 -
45,0

10,9 -
55,2

18,2 -
65,8

18,2 -
74,1

18,2 -
90,9

29,1 -
110,9

29,0 -
136,0

TI/TR = 50/30 °C con GLP kW 17,0 -
49,0

17,0 -
60,0

30,0 -
69,0

30,0 -
80,0

30,0 -
99,0

32,0 -
120,0

32,0 -
150,0

TI/TR = 80/60 °C con GLP kW 15,5 -
45,0

15,5 -
55,2

27,0 -
65,8

27,3 -
74,1

27,3 -
90,9

29,1 -
110,9

29,0 -
136,0

Carga térmica nominal con gas natural kW 11,2 -
45,7

11,2 -
56,2

18,8 -
66,5

18,8 -
75,0

18,8 -
92,9

30,0 -
113,3

30,0 -
142,0

Carga térmica nominal con GLP kW 16,1 -
45,7

16,1 -
56,2

28,1 -
66,5

28,1 -
75,0

28,1 -
92,9

30,0 -
113,3

30,0 -
142,0

Modelo B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA B2HA
N.º de distintivo de homologación  CE-0085CN0050
Tipo de protección  IP X4 según EN 60529
Rendimiento   
– con potencia térmica nominal (100 % TV/TR = 80/60 °C) hasta 98,3 (PCI) / 88,5 (PCS)
– con carga parcial (30 % TV/TR = 50/30 °C) hasta 109,0 (PCI) / 98,2 (PCS)
Presión de alimentación de gas         
Gas natural mbar 20 20 20 20 20 20 20
 kPa 2 2 2 2 2 2 2
GLP mbar 50 50 50 50 50 50 50
 kPa 5 5 5 5 5 5 5
Presión máx. adm. de alimentación de gas*1         
Gas natural mbar 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
 kPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
GLP mbar 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
 kPa 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
Nivel de potencia sonora
(datos según EN ISO 15036-1)

        

con carga parcial dB(A) 39 39 38 38 38 40 40
con potencia térmica útil dB(A) 58 67 51 56 59 54 60
Potencia eléctr. consumida (en estado de suministro) W 56 82 107 126 175 146 222
Peso kg 65 65 83 83 83 130 130
Capacidad del intercambiador de calor l 7,0 7,0 12,8 12,8 12,8 15,0 15,0
Temperatura de impulsión máx. °C 76 76 76 76 76 82 82
Caudal volumétrico máx.
Valor límite para la utilización de un desacoplador hidráulico

l/h 3500 3500 5700 5700 5700 7165 8600

Caudal nominal en el circuito a TI/TR=80/60 °C l/h 1748 2336 2784 3118 3909 4900 5850
Presión de servicio admisible bar 4 4 4 4 4 6 6
 MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6
Dimensiones         
Longitud mm 380 380 530 530 530 690 690
Anchura mm 480 480 480 480 480 600 600
Altura mm 850 850 850 850 850 900 900
Conexión de gas R ¾ ¾ 1 1 1 1 1
Valores de conexión
referidos a la carga máx.

        

con gas         
gas natural   m3/h 4,84 5,95 7,04 7,94 9,83 11,99 15,03
gas natural   m3/h 5,62 6,91 8,18 9,23 11,43 13,94 17,47
GLP kg/h 3,57 4,39 5,17 5,86 7,26 8,86 11,10

*1 Si la presión de alimentación de gas está por encima de la presión máxima admisible, es necesario conectar delante de la instalación un
regulador de la presión de gas independiente.
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Caldera a gas, sistema de construcción B y C, categoría
II2N3P

 Caldera de condensación a gas

Margen de potencia térmica nominal
49 y 60 kW: datos según EN 15502-1. 
De 80 a 150 kW: datos según EN 15417.

        

TI/TR = 50/30 °C con gas natural kW 12,0 -
49,0

12,0 -
60,0

20,0 -
69,0

20,0 -
80,0

20,0 -
99,0

32,0 -
120,0

32,0 -
150,0

TI/TR = 80/60 °C con gas natural kW 10,9 -
45,0

10,9 -
55,2

18,2 -
65,8

18,2 -
74,1

18,2 -
90,9

29,1 -
110,9

29,0 -
136,0

Índices de humos*2         
Grupo de valores de combustión según G 635/G 636 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51 G52/G51

Temperatura (con una temperatura de retorno de 30 °C)         
– con potencia térmica útil °C 62 66 42 46 57 51 60
– con carga parcial °C 39 39 37 37 37 39 39
Temperatura (con una temperatura de retorno de 60 °C) °C 75 80 65 68 72 70 74
Caudal másico         
Gas natural        
– con potencia térmica útil kg/h 78 104 122 139 174 210 253
– con carga parcial kg/h 30 30 52 52 52 53 53
GLP        
– con potencia térmica útil kg/h 74 99 116 132 165 231 278
– con carga parcial kg/h 28 28 49 49 49 59 59
Presión de impulsión disponible*3 Pa 250 250 250 250 250 250 250
 mbar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Cantidad máx. de condensados         
según DWA-A 251 l/h 6,3 8,4 9,8 11,2 14,0 17,5 21,0
Conexión de condensados (boquilla) Ø mm 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 20-24
Conexión de humos Ø mm 80 80 100 100 100 100 100
Conexión de entrada de aire Ø mm 125 125 150 150 150 150 150
Rendimiento estacional a   
TI/TR = 40/30 °C % hasta el 98 (Hs)
Clase de eficiencia energética  A A A – – – –

*2 Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según EN 13384.
Temperaturas de humos indicadas en valores brutos medidos a una temperatura del aire de combustión de 20 °C.

Con una temperatura de retorno de 30 °C, la temperatura de humos resulta determinante para el dimensionado del sistema de salida de
humos.
Con una temperatura de retorno de 60 °C, la temperatura de humos sirve para determinar el campo de aplicación de los tubos de salida
de humos con las temperaturas de servicio máximas admisibles.

*3 CH: presión de impulsión disponible 200 Pa; 2,0 mbar
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Vitodens 200-W, 49 y 60 kW

Instalaciones de varias calderas
Datos sobre las instalaciones de varias calderas, ver página 37.
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A Conexión del depósito de expansión G 1 rosca exterior
B Válvula de seguridad
C Impulsión de calefacción G 1½ rosca exterior
D Impulsión del interacumulador G 1½ rosca exterior
E Conexión de gas Rp ¾
F Retorno del interacumulador G 1½ rosca exterior
G Retorno de calefacción G 1½ rosca exterior
H Espacio en la parte trasera para introducir los cables eléctricos

K Juegos de conexión (accesorios)
Representación sin aislamiento térmico (volumen de suministro)

L Sin juegos de conexión
M Con juegos de conexión
N Medida recomendada para instalaciones de una sola caldera 
O Medida recomendada para instalaciones de varias calderas
P Conducto de vaciado de condensados
R Borde superior del suelo acabado

Indicación
En el pedido debe incluirse el juego de conexión del circuito de cale-
facción.

Indicación
El instalador/la empresa instaladora ha de tender los cables de ali-
mentación eléctrica requeridos e introducirlos en la caldera por el
sector indicado.

Bomba de circulación de alta eficiencia con regulación de revoluciones en el juego de conexión del circuito de calefacción (acceso-
rio)
La bomba de circulación de alta eficiencia presenta un consumo de
corriente notablemente reducido con respecto a las bombas de uso
habitual.

Gracias a la adaptación del caudal de la bomba de circulación a los
requisitos particulares de la instalación se reduce el consumo de
corriente de la instalación de calefacción.
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Bomba de circulación VI Para 25/1-11
Tensión nominal V~  230
Potencia consumida W máx. 140
  mín. 8

Alturas de impulsión restantes de la bomba de circulación
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Caudal bomba de circulación

A 40 %
B 50 %
C 60 %
D 70 %
E 80 %
F 90 %
G 100 %

Adaptación del funcionamiento de la bomba de circulación a la puesta en funcionamiento
Conexión hidráulica/condiciones de conexión Ajuste en la regulación

Parámetro de codificación/grupo
Ajuste en la bomba de circulación

Instalación de una sola caldera con:
– Circuito de calefacción sin válvula mezcladora
– Conexión sin aguja hidráulica y sin depósito de compen-

sación de agua de calefacción

– N.º máx. revoluciones de la bomba:
E6: ... /circuito de calefacción

– N.º mín. de revoluciones de la bomba:
E7: ... /circuito de calefacción

Para más datos, consultar el siguiente
diagrama y el capítulo “Circuito de cale-
facción...” en la codificación 2.

Ext. In
Ext. In

2

6

1212

2

6

Instalación de una sola caldera con conexión de los circui-
tos de calefacción con aguja hidráulica o con depósito de
compensación de agua de calefacción

30:0/caldera/2 Ext. In
2

6

1212

2

6

Recomendación a Δt = 15 ºC
– 49 kW:  = 2 ≙ 2,80 m3/h
– 60 kW:  = 3 ≙ 3,44 m3/h
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Airlan Cataluña Referencia Obra Biblioteca St. Julià Vilatort
Nº Oferta  18/02.P.1526
Referencia AHU REC-01Teléfono
PosiciónFax
Fecha 23/11/2018E-mail
Responsable

Cliente: MAFO Nº Matrícula AHU
ATTn: Nombre / Versión Software AHEAD / 01.01.09

Modelo Caudal [m³/h] Velocidad [m/s] Potencia del SFP (Ws/m3)

FMA-HP 062 4.491 120 1,32 2,4 1.059
FMA-HP 062 4.491 120 1,32 2,4 720

- - -
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Clasificación S/Criterios Eurovent Fin

Resistencia mecánica D1 (M) Ejecución Carpintería interior Acero zincado
Fugas (-400Pa) L1 (M) L2(R) Espesor del pa 45,0 Interior Panel Acero zincado
Fugas (+700Pa) L3 (M) L2(R) Aislamiento Poliuretano 45 kg/mExterior Panel Acero Galvanizado Prepintado
Bypass Filtros F9 (M) Perfiles Alumínio Suelo AHU Acero zincado
Transmitancia térmicaT2
Puente Térmico TB2

Módulo Nº Anchura Altura Longitud Peso Niveles Acústicos 2 (m)

L1 936 1.256 1.246 303 Potencia Sonora Lw dB(A) Presión Sonora Lp dB(A)

L2 1.872 1.256 1.260 448
Impulsión Extracción Impulsión Extracción

L3 936 1.256 2.126 492
Aspiración 72,3 68,5 58,3 54,5
Impulsión 73,2 77,7 59,2 63,7
Transmitido 66,1 63,6 52,1 49,6

DP Disp. [Pa]

Impulsión
Extracción

Temperatura Diseño Exterior -1,8 % Recirculación Densidad del Aire 1,2

Etiquetado energético para condiciones húmedas NRVU-BVU

Características de la Envolvente

AHU Intemperie

Versión BBDD BD 18.02.01 Lista de precio LP 3.9.051H.1 23/11/2018 Página 1 / 7



Nº Oferta 18/02.P.1526 Página 2 / 7
Referencia AHU REC-01 Fecha 23/11/2018
Posición Versión AHEAD / 01.01.09
Modelo IMP FMA-HP 0 Modelo RET FMA-HP 0

Recuperador Rotativo + Filtro 1.260,0 m 337 Pa 448,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L2

Modelo RE AR 1000 C 1 TP K 1100-1100 V16  MC

Prestaciones Modo Calor (Invierno) EN 13053 A1 / EN 308 Velocidad 10 rpm(Condiciones Humedas

Extracción [m³/h] 4.491 Dp [Pa] 195 Potencia Recuperada [kW] 22,0
Tª IN [°C] 21,0 Hr IN [%] 50,0 Potencia Absorbida Aire [kW] 0,8
Tª OUT [°C] 4,4 Hr OUT [%] 86,0 Potencia energética adicional [kW 0,0
Impulsión [m³/h] Dp [Pa] 191 Indice de potencia 26,24.491
Tª IN [°C] -1,8 Hr IN [%] 90,0 Rendimiento de temperaturas [%] 73,0
Tª OUT [°C] 14,8 Hr OUT [%] 60,0 Rendimiento Energético [%] 70,2

t °C
4035302520151050-5-10-15-20
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Eficacia [%] 73,0
Razón (X) [%] 69,8
Potencia Sensible Recuperada [kW] 25,2

37,8Potencia Total Recuperada [kW]

Prestaciones Modo Frío (Verano)

Extracción [m³/h] 4.491 Dp [Pa] 212
Tª IN [°C] 24,00 Hr IN [%] 50,0
Tª OUT [°C] 25,50 Hr OUT [%] 67,0
Impulsión [m³/h] 4.491 Dp [Pa] 213
Tª IN [°C] 26,00 Hr IN [%] 75,0
Tª OUT [°C] 24,50 Hr OUT [%] 59,6

Eficacia [%] 72,99
Razón (X) [%] 66,8
Potencia Sensible Recuperada [kW] -2,26
Potencia Total Recuperada [kW] -19,02

EN Class H2

Filtro de placas / Z-Z
Clase Eficiencia Filtr A

Tipo M6 Miniplegado 98 S Saco largo [mm] 98,0
Clase M6 Superfície del filtro [m2] 28,2
DP inicial [Pa] 45 Nº Celdas x Tamaño [mm]
DP Final recomendada [Pa] 200 1 x 492,0 x 592,0
Caudal [m³/h] 4.491 1 x 290,0 x 592,0
Material celdas Filtrantes Microfibra de 1 x 492,0 x 492,0

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 480,0 x 1.145,0

Compuerta: Dimensiones [mm] 825,0 x 1.110,0 x 125,0

Accionamiento: estándar Caudal [m³/h] 4.491 Marco Alumínio
Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 1,36 Lamas Alumínio
Par [Nm] 6,8 DP [Pa] 1 Tipo AL 125

Compuerta: Dimensiones [mm] 825,0 x 1.110,0 x 125,0

Accionamiento: estándar Caudal [m³/h] 4.491 Marco Alumínio
Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 1,36 Lamas Alumínio
Par [Nm] 6,8 DP [Pa] 1 Tipo AL 125

Compuerta: Dimensiones [mm] 900,0 x 310,0 x 125,0

Accionamiento: estándar Caudal [m³/h] ? Marco Alumínio
Nº Actuadores 1 Velocidad [m/s] 4,47 Lamas Alumínio
Par [Nm] 2,0 DP [Pa] 5 Tipo AL 125
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Nº Oferta 18/02.P.1526 Página 3 / 7
Referencia AHU REC-01 Fecha 23/11/2018
Posición Versión AHEAD / 01.01.09
Modelo IMP FMA-HP 0 Modelo RET FMA-HP 0

Batería Frío 290,0 mm 49 Pa 128,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L3

Caudal [m³/h] 4.491

t °C
4035302520151050-5-10-15-20
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Velocidad [m/s] 1,72
Tª IN [°C] 26,0 Hr IN [%] 75,0
Tª OUT [°C] 24,0 Hr OUT [% 79,6
Potencia Total [kW] 6,5

Potencia Sensible [kW] 3,0

Factor Calor Sensible 0,5

DP [Pa] 49 (Condiciones Humedas)

Fluido Caloportador Agua
Caudal [l/s] 0,32
Velocidad Agua [m/s] 0,5
Temperatura Agua IN [°C] 7,0
Temperatura Agua OUT [° 12,0
DP Agua [kPa] 9,8
Volumen [l] 7,3
Lado de conexiones estándar

Características Constructivas
Separación Aletas [mm] 2,1 Aletas Alumínio
Nº Circuitos 9 Tubería Cobre
Nº Filas 3 Colector Acero pintado
Colector IN DN 20 Ø 0 3/4 Marco Acero zincado
Colector OUT DN 20 Ø 0 3/4 Protección Aletas -

Código 6.30.CU.10.AL.42.03.0691.21.W.X.X.009.126.R 3/4" L

Bandeja Condensados Material Conexión Drenaje Ø0 3/4Alumínio
Modelo Plano Altura 40,0

Versión BBDD BD 18.02.01 Lista de precio LP 3.9.051H.1 23/11/2018 Página 3 / 7



Nº Oferta 18/02.P.1526 Página 4 / 7
Referencia AHU REC-01 Fecha 23/11/2018
Posición Versión AHEAD / 01.01.09
Modelo IMP FMA-HP 0 Modelo RET FMA-HP 0

Plug fan 840,0 mm Pa 195,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L3

Ventilador GR40C-ZID.DC.CR114547/H01-3 Motor ECblue-84-DC
Caudal Impulsión [m³/h] 4.491 Protección IP54
DP Disponible [Pa] 120 Rendimiento clase IE IE4
DP Dinámica Pa 41 Potencia nominal  [kW] 2,400
DP Total [Pa] 733 Velocidad +-2 % [RPM] 1.770

Intensidad +-5% [A] 3,7
67,1 Alimentación 3x400 / 50

rpm 1.984 8,30
Nivel Potencia Sonora [dBA] 80,2
Factor de seguridad 17

Nivel Potencia Sonora por Banda Octava Lw/ dB Antivibratorios Tipo goma

Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Aspiración 62,0 62,0 73,0 71,0 65,0 66,0 63,0 63,0
Salida 66,0 67,0 77,0 75,0 76,0 73,0 69,0 67,0

Curva Característica

El efecto sistema se ha tenido en cuenta en las 
prestaciones del conjunto motoventilador

Potencia Absorbida [kW] 1,4
Rendimiento del sistema %

Señal de Control

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 1.145,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 365,0 x 365,0 / L

Filtro 995,5 mm 178 Pa 169,0 kg Corriente: Impulsión Módulo Nº L3

Filtro bolsa

Tipo F8 Rígido 292 S Clase Eficiencia Filtro A
Clase F8 Saco largo [mm] 292,0
DP inicial [Pa] 56 Superfície del filtro [m2] 33,0
DP Final recomendada [Pa] 300 NºCeldas x Tamaño x Nº Cart
Caudal [m³/h] 4.491 1 x 592,0x 592,0 x
Material celdas Filtrantes 1 x 492,0x 592,0 xMicrofibra de vidrio
Eficacia Mínima [%] 95

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 1.145,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 825,0 x 1.145,0 / E
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Nº Oferta 18/02.P.1526 Página 5 / 7
Referencia AHU REC-01 Fecha 23/11/2018
Posición Versión AHEAD / 01.01.09
Modelo IMP FMA-HP 0 Modelo RET FMA-HP 0

Espectro Sonoro

Nivel Potencia Sonora [dB]

Lw Transmitido LWA entrada
LWA salida Lp Transmitido
Lp Aspiración Lp Descarga

[Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw [dB(A)]

Aspiración 62,0 61,0 72,0 70,0 64,0 65,0 62,0 62,0 72,3
Salida 66,0 66,0 73,0 69,0 69,0 65,5 60,5 54,5 73,2
Transmitido 60,0 56,0 65,0 62,0 63,0 58,0 36,0 29,0 66,1

Nivel Presión Sonora [dB] Distancia Fuente 2 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp [dB(A)]

Aspiración 48,0 47,0 58,0 56,0 50,0 51,0 48,0 48,0 58,3
Salida 52,0 52,0 59,0 55,0 51,5 46,5 40,5 59,255,0
Transmitido 46,0 42,0 51,0 48,0 49,0 44,0 22,0 15,0 52,1

Filtro 395,5 mm 123 Pa 101,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Filtro de placas / Z-Z
Clase Eficiencia Filtr A

Tipo M6 Miniplegado 98 S Saco largo [mm] 98,0
Clase M6 Superfície del filtro [m2] 28,2
DP inicial [Pa] 45 Nº Celdas x Tamaño [mm]
DP Final recomendada [Pa] 200 1 x 492,0 x 592,0
Caudal [m³/h] 4.491 1 x 290,0 x 592,0
Material celdas Filtrantes Microfibra de 1 x 492,0 x 492,0

Tipo de puerta: Puerta Amarre exterior (PAE) Dimensiones [mm] 320,0 x 1.145,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 825,0 x 1.145,0 / E
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Nº Oferta 18/02.P.1526 Página 6 / 7
Referencia AHU REC-01 Fecha 23/11/2018
Posición Versión AHEAD / 01.01.09
Modelo IMP FMA-HP 0 Modelo RET FMA-HP 0

Plug fan 850,0 mm Pa 202,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L1

Ventilador GR40C-ZID.DC.CR114547/H01-3 Motor ECblue-84-DC
Caudal Impulsión [m³/h] 4.491 Protección IP54
DP Disponible [Pa] 120 Rendimiento clase IE IE4
DP Dinámica Pa 41 Potencia nominal  [kW] 2,400
DP Total [Pa] 505 Velocidad +-2 % [RPM] 1.770

Intensidad +-5% [A] 3,7
67,9 Alimentación 3x400 / 50

rpm 1.762 7,30
Nivel Potencia Sonora [dBA] 77,7
Factor de seguridad 27

Nivel Potencia Sonora por Banda Octava Lw/ dB Antivibratorios Tipo goma

Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Aspiración 61,0 62,0 69,0 69,0 63,0 63,0 63,0 62,0
Salida 64,0 66,0 74,0 73,0 74,0 69,0 68,0 65,0

Curva Característica

El efecto sistema se ha tenido en cuenta en las 
prestaciones del conjunto motoventilador

Potencia Absorbida [kW] 0,9
Rendimiento del sistema %

Señal de Control

Tipo de puerta: Puerta con Bisagras y Manillas Dimensiones [mm] 480,0 x 1.145,0

Tamaño / Posición Toma de Aire: 365,0 x 365,0 / L

Recuperador Rotativo + Filtro 1.260,0 m 337 Pa 448,0 kg Corriente: Extracción Módulo Nº L2
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Referencia AHU REC-01 Fecha 23/11/2018
Posición Versión AHEAD / 01.01.09
Modelo IMP FMA-HP 0 Modelo RET FMA-HP 0

Espectro Sonoro

Nivel Potencia Sonora [dB]

Lw Transmitido LWA entrada
LWA salida Lp Transmitido
Lp Aspiración Lp Descarga

[Hz]
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lw [dB(A)]

Aspiración 60,0 59,0 67,0 67,0 58,0 61,0 60,0 57,0 68,5
Salida 64,0 66,0 74,0 73,0 74,0 69,0 68,0 65,0 77,7
Transmitido 58,0 55,0 62,0 60,0 61,0 54,0 35,0 27,0 63,6

Nivel Presión Sonora [dB] Distancia Fuente 2 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lp [dB(A)]

Aspiración 46,0 45,0 53,0 53,0 44,0 47,0 46,0 43,0 54,5
Salida 50,0 52,0 60,0 59,0 55,0 54,0 51,0 63,760,0
Transmitido 44,0 41,0 48,0 46,0 47,0 40,0 21,0 13,0 49,6

Se Zócalo BASH1201

Se Cubierta del techo1
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AIRLAN S.A.
Ribera de Deusto, 87, Bilbao 48014, (Vizcaya)
Tel.: 94 476 01 39 ; Fax.:94 475 24 02

AIRLAN SELECTION SOFTWARE (Version "V1.3")
Linea de producto: Unidades de conducto
www.airlan.es

Tipo:  FPMI K
Motor: EC

    Tipo de Circuito: 2 Tubos

Modelo  FPMI 122  FPMI 132  FPMI 142  FPMI 222  FPMI 232  FPMI 242  FPMI 322  FPMI 332  FPMI 342

Velocidad del Ventilador     MED     MED     MED     MED     MED     MED     MED     MED     MED

Refrigeración
Temperatura seca del Aire      °C     24,0     24,0     24,0     24,0     24,0     24,0     24,0     24,0     24,0
Temperatura Húmeda del Aire      °C     17,0     17,0     17,0     17,0     17,0     17,0     17,0     17,0     17,0
Humedad Relativa       %     50,1     50,1     50,1     50,1     50,1     50,1     50,1     50,1     50,1
Temperatura de Entrada del Agua      °C      7,0      7,0      7,0      7,0      7,0      7,0      7,0      7,0      7,0
Temperatura de Salida del 
Agua

     °C     12,0     12,0     12,0     12,0     12,0     12,0     12,0     12,0     12,0
Caudal de Agua       l/h     708     906    1.068    1.313    1.692    1.982    1.872    2.400    2.883
Pérdida de Carga del Agua     kPa     13,0     14,6     14,5     11,4     16,1     12,8      8,9     12,9     10,8
Capacidad Frigorífica Total       W    4.114    5.268    6.209    7.635    9.839   11.523   10.885   13.956   16.759

  Frig./h    3.538    4.531    5.340    6.566    8.462    9.909    9.361   12.002   14.413
Capacidad Frigorífica 
Sensible

      W    3.219    4.040    4.581    6.316    7.972    8.894    9.231   11.554   13.007
  Frig./h    2.768    3.475    3.939    5.432    6.856    7.649    7.938    9.937   11.186

Calefacción
Temperatura seca del Aire      °C     20,0     20,0     20,0     20,0     20,0     20,0     20,0     20,0     20,0
Temperatura de Entrada del Agua      °C     45,0     45,0     45,0     45,0     45,0     45,0     45,0     45,0     45,0
Temperatura de Salida del 
Agua

     °C     40,0     40,0     40,0     40,0     40,0     40,0     40,0     40,0     40,0
Caudal de Agua       l/h     982    1.234    1.318    1.942    2.451    2.591    2.848    3.566    3.800
Pérdida de Carga del Agua     kPa     21,8     23,6     19,2     21,6     29,3     19,1     18,0     24,7     16,3
Capacidad Calorífica       W    5.710    7.172    7.665   11.289   14.252   15.062   16.559   20.734   22.096

   4.911    6.168    6.592    9.709   12.257   12.953   14.241   17.831   19.002
Características Generales
Glicol en Peso       %      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Altitud s.n.m.       m      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Caudal de Aire     m³/h     875     987     969    1.942    2.178    2.069    2.973    3.282    3.125
Pérdida de Carga en el aire      Pa      80      80      80      80      80      80      80      80      80

Niveles Sonoros
   dB(A)      43      44      44      48      49      49      51      52      52
     NC      37      38      38      42      43      43      46      47      47
     NR      38      39      39      43      44      44      47      48      48

Máxima potencia absorbida       W     290     290     290     560     560     560     650     650     650
Máxima corriente absorbida       A     1,30     1,30     1,30     2,60     2,60     2,60     3,00     3,00     3,00
Versión              K1 Versione orizzontale doppio pannello (ripresa aria posteriore)

Longitud     mm     840     840     840    1.240    1.240    1.240    1.640    1.640    1.640
Ancho     mm     605     605     605     605     605     605     605     605     605
Profundo     mm     315     315     315     315     315     315     315     315     315
Peso      Kg      49      50      52      66      68      71      84      86      89
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19.03.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

5 m

4 m

6 m

7 m

2 m2 m

3 m

Altura de impulsión

Q  / m³/h0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

H  / m

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

∆ p / kPa

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

A1

2,9

5,9 57,77

2,9

5,9 57,77

Diagrama característico

110 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2120639

0,09 kW

4,5 kg

5,90 m

2,90 m³/h

1,00 mm²/s

998,20 kg/m³

20,00 °C

5,90 m

2,90 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-200)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

3700 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

Motor EC

IP X4D

1 A

0,12 kW

≤ 0.20

±10

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

60 °C

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 11 / 19Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 04.03.2019

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos técnicos

Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje Caldera

Número de posición de cliente B-1

Biblioteca

Biblioteca Sant Julià Vilatorta



19.03.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

6 m

2 m2 m

4 m

7 m
8 m

5 m

3 m

10
 m

9 
m

Altura de impulsión

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H  / m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∆ p / kPa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

A1

6

5,1 53,18

6

5,1 53,18

Diagrama característico

110 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2120640

0,18 kW

4,5 kg

5,10 m

6,00 m³/h

4,58 mm²/s

1063,00 kg/m³

6,00 °C

5,10 m

6,00 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-200)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

4450 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

Motor EC

IP X4D

1,3 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

60 °C

Etilenglicol 34 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 12 / 19Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 04.03.2019

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos técnicos

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje  Primari Font

Número de posición de cliente B-2/3

Biblioteca

Biblioteca Sant Julià Vilatorta



19.03.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

6 m

2 m2 m

4 m

7 m
8 m

5 m

3 m

10
 m

9 
m

Altura de impulsión

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H  / m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∆ p / kPa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

A1

6

5,1 53,18

6

5,1 53,18

Diagrama característico

110 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2120640

0,18 kW

4,5 kg

5,10 m

6,00 m³/h

4,58 mm²/s

1063,00 kg/m³

6,00 °C

5,10 m

6,00 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-200)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

4450 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

Motor EC

IP X4D

1,3 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

60 °C

Etilenglicol 34 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 13 / 19Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 04.03.2019

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos técnicos

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje  Primari Font

Número de posición de cliente B-2/3

Biblioteca

Biblioteca Sant Julià Vilatorta



19.03.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

8 m

5 m

7 m

9 m

4 m4 m

10 m

6 m

11
 m

Altura de impulsión

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H  / m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

∆ p / kPa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

A1

6

7,3 76,12

6

7,3 76,12

Diagrama característico

110 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2120641

0,24 kW

5,3 kg

7,30 m

6,00 m³/h

4,58 mm²/s

1063,00 kg/m³

6,00 °C

7,30 m

6,00 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-200)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

4800 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

Motor EC

IP X4D

1,33 A

0,31 kW

≤ 0.20

±10

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

60 °C

Etilenglicol 34 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 14 / 19Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 04.03.2019

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos técnicos

Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje  Secundari Font

Número de posición de cliente B-4/5

Biblioteca

Biblioteca Sant Julià Vilatorta



19.03.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

8 m

5 m

7 m

9 m

4 m4 m

10 m

6 m

11
 m

Altura de impulsión

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H  / m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

∆ p / kPa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

A1

6

7,3 76,12

6

7,3 76,12

Diagrama característico

110 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2120641

0,24 kW

5,3 kg

7,30 m

6,00 m³/h

4,58 mm²/s

1063,00 kg/m³

6,00 °C

7,30 m

6,00 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-200)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

4800 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

Motor EC

IP X4D

1,33 A

0,31 kW

≤ 0.20

±10

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

60 °C

Etilenglicol 34 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 15 / 19Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 04.03.2019

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos técnicos

Yonos MAXO 25/0,5-12 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje  Secundari Font

Número de posición de cliente B-4/5

Biblioteca

Biblioteca Sant Julià Vilatorta



19.03.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

6 m

5 m

8 m
9 m

7 m

2200

10 m

4 m4 m

Altura de impulsión

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H  / m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

∆ p / kPa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

A1

4,6

9 88,13

4,6

9 88,13

Diagrama característico

110 °C-10 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2090476

0,20 kW

0,22 kW

5,5 kg

9,00 m

4,60 m³/h

1,00 mm²/s

998,20 kg/m³

20,00 °C

9,00 m

4,60 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Potencia nominal P2

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Stratos-Z 30/1-12 GG PN 10

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado con resina sintética

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPS - 40% GF)

Fundición gris (EN-GJL-200)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

4800 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

dp-v

IP X4D

1,32 A

3.57 mmol/l (20 °dH)Max. permitted total hardness in

potable water circulation systems

0,3 kW

≤ 0.20

±10 %

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 2, PN 10

G 2, PN 10

40 °C

Agua 100 %

Bomba de alta eficiencia Premium de rotor húmedo

Datos técnicos

Stratos-Z 30/1-12 GG PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje  Terra radiant

Número de posición de cliente B-6

Biblioteca

Biblioteca Sant Julià Vilatorta

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 16 / 19Páginas

Versión Software Spaix, Versión 4.3.11 - 2019/01/31 (Build 242)

Versión de datos 04.03.2019



19.03.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

8 m

2 m

7 m

5 m

6 m

1 m

10 m

3 m

9 m

0,5 m0,5 m

4 m

Altura de impulsión

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H  / m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∆ p / kPa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A1

2,3

8,9 87,3

2,3

8,9 87,3

Diagrama característico

110 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2120640

0,12 kW

4,5 kg

8,90 m

2,30 m³/h

1,47 mm²/s

999,90 kg/m³

6,00 °C

8,90 m

2,30 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-200)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

4450 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-c

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

Motor EC

IP X4D

1,3 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

60 °C

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 17 / 19Páginas
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Datos técnicos
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ID proyecto

Lugar de montaje  Climtitzadors
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19.03.2019Fecha

Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

9 m

3 m

6 m

4 m

2 m2 m

5 m

8 m

10
 m

7 m

Altura de impulsión

Q  / m³/h0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

H  / m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

∆ p / kPa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A1

2,9

9,1 89,11

2,9

9,1 89,11

Diagrama característico

110 °C-20 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

2120640

0,14 kW

4,5 kg

9,10 m

2,90 m³/h

1,00 mm²/s

998,20 kg/m³

20,00 °C

9,10 m

2,90 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10

Bomba de alta eficiencia estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado de metal

Acero inoxidable (X39CrMo17-1)

Plástico (PPE - 30% GF)

Fundición gris (EN-GJL-200)

Eje de la bomba

Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

4450 1/min

180 mm

...

Modo de funcionamiento

Altura de entrada mínima a

50 / 95 / 110°C

Tipo de motor

Potencia absorbida P1

Intensidad absorbida

Indice de eficiencia energética (IEE)

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias

Resistencia a interferencias

Prensaestopas

dp-v

EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

M20x1.5

Motor EC

IP X4D

1,3 A

0,19 kW

≤ 0.20

±10

integrado

3/ 10/ 16 m

1~ 230 V / 50 Hz

G 1½, PN 10

G 1½, PN 10

60 °C

Agua 100 %

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones 18 / 19Páginas
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Datos técnicos

Yonos MAXO 25/0,5-10 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto
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Altura de impulsión

Q  / m³/h0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

H  / m

0

0,5

1
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4,5
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5,5
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∆ p / kPa
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55

A1

0,31

5,881 56,72

0,31

5,881 56,72

 - max. 

 - Med. 

 - mín. 

▕◄ Area de aplicación ►▏

 - max. 

 - Med. 

 - mín. 

Diagrama característico

65 °C2 °C

Información de pedido

Longitud

Protección de motor

Temperatura del fluido

Presión máxima de trabajo

FClase de aislamiento

4081203

0,10 kW

2,9 kg

5,88 m

0,31 m³/h

0,47 mm²/s

983,20 kg/m³

20,00 °C

5,50 m

0,30 m³/h

Materiales

Peso aprox.

Conexión impulsión

Conexión aspiración

Medidas de acoplamiento

Tolerancia de tensión admisible

Grado de protección

Alimentación eléctrica

Velocidad máx.

Datos del motor

Máx. temperatura ambiente

Referencia

Star-Z 20/7-3 PN 10

Bomba estándar de rotor húmedo

Datos de los productos

Potencia absorbida P1

Altura

Caudal

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Viscosidad cinemática

Densidad

Temperatura del fluido

Fluidos

Altura

Caudal

Datos proyectados

+

Carbono, impregnado con resina sintética
Cerámica de óxido, marrón (Al2O3)

Plástico (PPO)

Bronce (CC 491K) de conformidad con la norma DIN 50930-6 y el Reglamento alemán relativo al tratamiento del agua potable (TrinkwV)

Eje de la bomba
Cojinete

Rodete

Carcasa de la bomba

1000 kPa

150 mm

...

Potencia absorbida P1
Intensidad absorbida

IP 44

 ... 0,65 A

Max. permitted total hardness in

potable water circulation systems

3.21 mmol/l (18 °dH)

0,146 kW

±10 %

no requerida(resistente al bloqueo)

1~ 230 V / 50 Hz

G 1¼, PN 10

G 1¼, PN 10

40 °C

Tipo de cable de conexión PG 1x11

2000 ... 2700 1/min

Agua 100 %
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Contacto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Teléfono

Correo electrónico

Cliente

Bomba estándar de rotor húmedo

Datos técnicos

Star-Z 20/7-3 PN 10

Nombre del proyecto

ID proyecto

Lugar de montaje  Retorn ACS
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PC: acumulador de estratificación Pro-Clean con conexión de inter-
cambiador térmico de esfera
Acumulador de estratificación mixto de gran calidad de acero (S 235 JR) para servicio de cale-
facción y producción de agua caliente en combinación con una instalación solar. La carga solar 
estratificada se realiza mediante el intercambiador térmico de esfera externo. El acumulador 
dispone de un tubo en espiral de acero inoxidable donde se produce el agua caliente según el 
principio higiénico de calentamiento por paso continuo. Disponibles todas las conexiones nece-
sarias, incluidos 2 manguitos de 2“ para resistencias eléctricas enroscables. El acumulador se 
coloca sobre un anillo de soporte. El intercambiador térmico de esfera y el aislamiento de vellón 
de fibras de poliéster deben solicitarse por separado (v. Accesorios).

Campo de aplicación
Producción de agua caliente sanitaria y servicio de calefacción en combinación con una insta-
lación solar para casas de una o dos viviendas o posibles proyectos.

Ventajas del producto
• Aprovechamiento de energía solar eficiente para agua caliente sanitaria y calefacción
•  Sencillo concepto funcional sin tecnología complicada ni energía auxiliar eléctrica 

(principio de termosifón)
• Posibilidad de calentamiento complementario por todos los sistemas habituales
•  Evitar atenuadores de flujo de entrada, especialmente con bombas de calor;  

mezcla de la estratificación en el acumulador
•  Producción de agua caliente sanitaria higiénica mediante un tubo en espiral especial de 

acero inoxidable1 (DN 40, 1.4404)
•  5 puntos de medición de temperatura (vainas de inmersión) por cada tres sensores de tempe-

ratura del acumulador
•  Brida de revisión DN 200 desde 1500 litros
•  Preparado para emplear 2 resistencias eléctricas enroscables (alimentación fotovoltaica)

Normas, directrices y disposiciones normativas
• «Directiva de equipos a presión» 97/23/CE
• «Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano» 98/83/CE
• Diseño conforme a la directiva AD-2000
• Trabajos de soldadura conforme a EN 287-1 y EN ISO 3834-2

Temperatura máx. de servicio 110 °C

Presión máxima de servicio del acumulador 3 bar

Presión máxima de servicio del tubo en espiral de acero inoxidable 6 bar

Conexiones de caldera y calefacción Rp 6/4“ (una parte con atenuador de flujo de entrada)

Conexiones de agua caliente Rp 1"

Conexiones de llenado y de vaciado para caldera Rp ½"

Conexión de termómetro Rp ½"

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos

Modelo PC 500 PC 800 PC 1000-B PC 1000 S PC 1250 PC 1500 PC 2000 PC 2500 PC 3000 PC 4000 PC 5000

N.° de art. 1610921 1610922 1610923 1610924 1610925 1610926 1610927 1610928 1610929 1610930 1610931

Capacidad nominal [l] 514 744 971 930 1246 1496 1889 2430 2910 3920 4950

Altura sin  
aislamiento [mm]2

1760 1910 1950 2120 2200 2190 2280 2170 2660 2290 2800

Altura con  
aislamiento [mm]2

1860 2010 2050 2220 2300 2290 2380 2270 2760 2390 2900

Diámetro sin  
aislamiento [mm]2

650 750 850 790 900 1000 1100 1300 1250 1600 1600

Diámetro con
aislamiento [mm]2

850 950 1050 990 1100 1200 1300 1500 1470 1820 1820

Anchura A con
aislamiento [mm]2

1020 1105 1180 1140 1235 1320 1400 1600 1540 1840 1840

Anchura B con
aislamiento [mm]2

1175 1280 1380 1320 1440 1540 1640 1840 1800 2140 2140

Pendiente de tejado [mm]2 1800 1965 2020 2180 2270 2280 2380 2350 2780 2520 2945

Peso [kg] 130 150 163 168 250 290 340 430 460 650 740

1) Para un mantenimiento del tubo en espiral de acero inoxidable sin percances (por ejemplo, descalcificación), TiSUN recomienda instalar el acumulador con conexiones de lavado con grifos de cierre en las 
conexiones de agua caliente del acumulador. Para proteger el tubo en espiral de acero inoxidable de un exceso de calcificación, recomendamos además adoptar medidas para estabilizar o desendurecer el agua 
cuando la temperatura del acumulador sea superior a 60 °C y la dureza del agua superior a 2,5 millimoles de carbonato de calcio por litro (= 14 °dH) (v. DIN 1988-200).
2) Todas las medidas indicadas tienen un margen de tolerancia de +/- 3%

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ACUMULADOR DE ESTRATIFICACIÓN PRO-CLEAN®
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ACUMULADOR DE ESTRATIFICACIÓN PRO-CLEAN® CON 2 TUBOS EN ESPIRAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PC 2WR: acumulador de estratificación Pro-Clean con 2 tubos en espiral y 
conexión de intercambiador térmico de esfera
Acumulador de estratificación mixto de gran calidad de acero (S 235 JR) para servicio de cale-
facción y producción de agua caliente en combinación con una instalación solar. La carga solar 
estratificada se realiza mediante el intercambiador térmico de esfera externo. El acumulador 
dispone de dos tubos en espiral de acero inoxidable donde se produce el agua caliente según el 
principio higiénico de calentamiento por paso continuo. Disponibles todas las conexiones nece-
sarias, incluidos 2 manguitos de 2“ para resistencias eléctricas enroscables. El acumulador se 
coloca sobre un anillo de soporte. El intercambiador térmico de esfera y el aislamiento de vellón 
de fibras de poliéster deben solicitarse por separado (v. Accesorios).

Campo de aplicación
Producción de agua caliente sanitaria y servicio de calefacción en combinación con una instala-
ción solar para proyectos que necesitan una gran cantidad de agua caliente sanitaria.

Ventajas del producto
•  Aprovechamiento de energía solar eficiente en el principio natural para agua caliente sanitaria 

y calefacción
•  Sencillo concepto funcional sin tecnología complicada ni energía auxiliar eléctrica 

(principio de termosifón)
•  Posibilidad de calentamiento complementario por todos los sistemas habituales
•  Evitar atenuadores de flujo de entrada, especialmente con bombas de calor;  

mezcla de la estratificación en el acumulador
•  Producción de agua caliente sanitaria higiénica mediante dos tubos en espiral especiales de 

acero inoxidable1 (DN 40, 1.4404) 
•  5 puntos de medición de temperatura (vainas de inmersión) por cada tres sensores de tempe-

ratura del acumulador
•  Brida de revisión DN 200 desde 1500 litros
•  Preparado para emplear 2 resistencias eléctricas enroscables (alimentación fotovoltaica)

Normas, directrices y disposiciones normativas
• «Directiva de equipos a presión» 97/23/CE
• «Directiva relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano» 98/83/CE
• Diseño conforme a la directiva AD-2000
• Trabajos de soldadura conforme a EN 287-1 y EN ISO 3834-2

Temperatura máx. de servicio 110 °C

Presión máxima de servicio del acumulador 3 bar

Presión máxima de servicio del tubo en espiral de acero inoxidable 6 bar

Conexiones de caldera y calefacción Rp 6/4“ (una parte con atenuador de flujo de entrada)

Conexiones de agua caliente Rp 1"

Conexiones de llenado y de vaciado para caldera Rp ½"

Conexión de termómetro Rp ½"

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos

Modelo PC 2WR 1250 PC 2WR1500 PC 2WR 2000 PC 2WR 2500 PC 2WR 3000 PC 2WR 4000 PC 2WR 5000

N.° de art. 1610932 1610933 1610934 1610935 1610936 1610937 1610938

Capacidad nominal [l] 1246 1496 1889 2430 2910 3920 4950

Altura sin  
aislamiento [mm]2

2200 2190 2280 2170 2660 2290 2800

Altura con  
aislamiento [mm]2

2300 2290 2380 2270 2760 2390 2900

Diámetro sin 
aislamiento [mm]2

900 1000 1100 1300 1250 1600 1600

Diámetro con
aislamiento [mm]2

1100 1200 1300 1500 1470 1820 1820

Anchura A con
aislamiento [mm]2

1100 1200 1300 1500 1470 1820 1820

Anchura B con
aislamiento [mm]2

1235 1320 1400 1600 1530 1830 1830

Pendiente de tejado [mm]2 2270 2280 2380 2350 2780 2520 3020

Peso [kg] 290 330 380 535 500 690 780

1) Para un mantenimiento del tubo en espiral de acero inoxidable sin percances (por ejemplo, descalcificación), TiSUN recomienda instalar el acumulador con conexiones de lavado con grifos de cierre en las 
conexiones de agua caliente del acumulador. Para proteger el tubo en espiral de acero inoxidable de un exceso de calcificación, recomendamos además adoptar medidas para estabilizar o desendurecer el agua 
cuando la temperatura del acumulador sea superior a 60 °C y la dureza del agua superior a 2,5 millimoles de carbonato de calcio por litro (= 14 °dH) (v. DIN 1988-200).
2) Todas las medidas indicadas tienen un margen de tolerancia de +/- 3%
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DIMENSIONES Y ASIGNACIONES DE MANGUITOS

ACUMULADORES DE ESTRATIFICACIÓN PC + PC 2WR

Contenido en manguito

N.º 
manguitos

Altura de manguito
(medido desde la 

tapa)

Contenido

4 H1 l1

6 H2 l2

7 H3 l3

8 H4 l4

9 H5 l5

10 H6 l6

12 H7 l7

13 H8 l8

Capacidad total

m
2

n

g

h

i
j

k

l

e
1

f

a

b

c

d

1

1

1

1 13b13b13b13b13b13b13b

1212121212

10101010101010

9

8

7

6

4

2a

1
0
0

13a13a13a13a13a

2b2b2b

e
2

m
1

Isolierung

BBWW-Anschluss-Anschluss-Anschluss-Anschluss

BBWW-Anschluss-Anschluss

*

* solo en PC 
1000S

K
m

Aislamiento

PC + PC 2WR

Sección

opcional: 

Prolong. cal. eléc. (10 cm)

si se utiliza calent. eléc.

Brida ST

Brida

a partir de 

1500 l

Aislamiento

Manguito cerrado

Conexión de agua caliente

Conexión de agua caliente
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TABLA DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS

ACUMULADORES DE ESTRATIFICACIÓN PC + PC 2WR

Posición
Unidad 

de 
medida

PC
500

PC 
800

PC 1000S PC 1000B
PC 
1250
(2WR)

PC 
1500 
(2WR)

PC 
2000 
(2WR)

PC 
2500 
(2WR)

PC 
3000 
(2WR)

PC 
4000 
(2WR)

PC 
5000 
(2WR)

a mm 1540 1540 1540 1540 1560 1600 1610 1660 2120 2010 2010

b mm 1150 1150 1150 1150 1170 1210 1220 1270 1560 1450 1450

c mm 720 720 720 720 740 780 790 840 1030 920 920

d mm 290 290 290 290 310 350 360 410 400 290 290

e1 mm 260 280 280 295 305 340 355 410 395 465 465

e2 (2WR) mm – – – – 405 440 455 510 495 565 565

f mm 340 370 380 380 380 425 450 495 475 540 610

f (2WR) mm – – – – 480 560 575 630 615 685 685

g mm 640 660 710 720 730 720 790 800 930 840 1000

al mm 830 920 1000 950 1010 980 1030 1010 1250 1100 1340

i mm 940 1060 1160 1090 1180 1160 1210 1160 1450 1240 1520

j mm 1050 1200 1300 1230 1350 1330 1400 1300 1640 1380 1710

k mm 1160 1340 1420 1340 1520 1510 1520 1420 1820 1520 1900

l mm 1270 1450 1530 1450 1630 1620 1630 1530 1930 1630 2040

 m1 (2WR) mm – – – – 1940 1905 1960 1820 2330 1880 2390

m2 mm 1650 1780 1990 1790 2040 2005 2080 1920 2430 1980 2490

n mm 1760 1910 2120 1950 2200 2190 2280 2170 2660 2290 2800

o1 mm 1540 1680 1900 1680 1700 1890 1950 1810 2200 1700 2300

o2 mm – – 1680 – – – – – – – –

p mm 1150 1170 1170 1170 1170 1280 1370 1360 1460 1170 1600

q mm 720 725 725 725 725 775 860 880 880 725 950

r mm 270 350 350 350 350 350 350 400 415 350 350

s mm 240 260 265 280 290 325 340 390 375 450 450

t mm 480 500 500 530 530 560 580 630 710 600 600

Brida mm – – – – – 730 750 800 880 780 800

u mm 710 730 780 790 800 900 920 970 1060 970 1130

v mm 910 1040 1140 1070 1160 1140 1190 1140 1430 1210 1440

w mm 1160 1320 1420 1340 1520 1510 1510 1420 1820 1500 1815

x mm 1350 1450 1610 1480 1710 1640 1660 1550 2070 1700 2075

y mm 1570 1690 1900 1710 1650 1910 1970 1815 2315 1890 2320

z mm 1650 1780 1990 1800 2040 2010 2065 1905 2410 1980 2490

D1 mm 650 750 790 850 900 1000 1100 1300 1250 1600 1600

D2 mm 600 600 740 747 800 900 1000 1200 1150 1300 1300

Km mm 1820 1975 2185 2020 2270 2280 2380 2350 2780 2520 3020

H1 mm 490 460 590 500 570 570 650 640 730 660 760

H2 mm 600 570 700 610 680 680 760 750 840 770 900

H3 mm 710 710 820 720 850 860 880 870 1020 910 1090

H4 mm 820 850 960 860 1020 1030 1070 1010 1210 1050 1280

H5 mm 930 990 1120 1000 1190 1210 1250 1160 1410 1190 1460

H6 mm 1120 1250 1410 1230 1470 1470 1490 1370 1730 1450 1800

H7 mm 1420 1540 1740 1570 1820 1765 1830 1675 2185 1750 2190

H8 mm 1500 1630 1840 1655 1895 1850 1925 1760 2265 1825 2335

I1 l 140 170 255 240 310 355 500 655 725 985 1185

I2 l 175 220 305 300 380 440 605 800 860 1205 1470

I3 l 210 285 365 360 490 580 710 960 1080 1490 1850

I4 l 250 345 435 440 600 715 910 1145 1315 1780 2230

I5 l 285 405 510 520 705 855 1085 1345 1560 2050 2595

I6 l 350 520 655 650 885 1060 1310 1625 1955 2575 3280

I7 l 450 650 815 845 1105 1295 1635 2030 2510 3175 4060

I8 l 475 690 865 895 1155 1360 1725 2140 2610 3330 4355

Total I l 520 760 980 980 1250 1490 1930 2430 2910 3920 4950
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ACUMULADORES DE ESTRATIFICACIÓN PC + PC 2WR

1) Todas las medidas indicadas tienen un margen de tolerancia de +/- 3%

N.º Denominación Tamaño Aplicación Observaciones

1 F (con brida 100) 1 ½" Intercambiador térmico de esfera con láminas estratifi-

cadas

Si se conecta instalación solar 

2a V4A (acero inoxidable) 1" Conexión de ACS (acero inoxidable) Obligatorio (ev. con lanza de 

recirculación)

2b  (2WR)
V4A (acero inoxidable) 1" Conexión de ACS (acero inoxidable)

Obligatorio (ev. con lanza de 

recirculación)

3 ½" Purga Obligatorio

4 EE (con atenuador de flujo de entrada) 1 ½" Impulsión de calentamiento complementario Obligatorio en calentamiento 

complementario

5 ½" Vaina sumergible para sonda de depósito Obligatorio

6 EE (con atenuador de flujo de entrada) 1 ½" Impulsión de circuitos de calefacción Según esquema hidráulico

7 H (para depósito eléctrico) 2" depósito eléctrico (reducido a 1 ½") con prolongación Opcional

8 1 ½" Retorno de calentamiento complementario Obligatorio en calentamiento 

complementario

9 E (con atenuador de flujo de entrada) 1 ½" Retorno de circuito de calefacción de temperatura alta Según esquema hidráulico

10 E (con atenuador de flujo de entrada) 1 ½" Retorno de circuitos de calefacción de temperatura baja Según esquema hidráulico

11 ½" Vaina de inmersión para sonda de temperatura Obligatorio

12 H (para depósito eléctrico) 2" Depósito eléctrico (reducido a 1 ½") con prolongación Opcional

13a
(2WR)

V4A (acero inoxidable) 1" Conexión de agua fría (acero inoxidable) Obligatorio

13b V4A (acero inoxidable) 1" Conexión de agua fría (acero inoxidable) Obligatorio

15 ½" Vaina de inmersión para sonda de temperatura Opcional

16 ½" Vaina de inmersión para sonda de temperatura Según esquema hidráulico

17 ½" Vaina de inmersión para sonda de temperatura Según esquema hidráulico

18 ½" Vaina de inmersión para sonda de temperatura Según esquema hidráulico

19 ½" Vaciado Obligatorio

22 F (brida) DN200 Brida para intercambiador de placas con aletas Opcional

30a E (con atenuador de flujo de entrada) 1 ½" Tubo en espiral de conexión ev. con válvula de prioridad Opcional solo en combinación 

con otros acumuladores30b E (con atenuador de flujo de entrada) 1 ½" Tubo en espiral de conexión ev. con válvula de prioridad

31 E (con atenuador de flujo de entrada) 1 ½" Tubo en espiral de conexión

32 1 ½" Tubo en espiral de conexión

33 1 ½" Tubo en espiral de conexión

Tubo en espiral

Capacidad del tubo en espiral 
de agua caliente l 45 55 55 55 55 60 60 75 75 75 75

Longitud m 24 29 29 29 29 34 34 39 39 39 39

Superficie m2 6,45 7,74 7,74 7,74 7,74 9,03 9,03 10,32 10,32 10,32 10,32

Rendimiento de extracción (ACS)

ΔT2 con 30 l/min °C 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ΔT2 con 40 l/min °C 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

ΔT2 con 50 l/min °C 10 8 8 8 8 7 7 6 6 6 6

ΔT2 con 70 l/min °C – – – – – 11 11 10 9 9 8

Campo de aplicación
(agua caliente sanitaria)3 AW4 1-2 1-4 1-5 1-5 1-5 1-6 1-7 1-9 1-11 1-12 1-14

combinable con ST 
10-40

ST 
10-40

ST 
20-40

ST 60K

ST 
20-40

ST 60K

ST 
20-40

ST 60K

ST 
20-40

ST 60K

ST 
20-40

ST 60K

ST 
20-40

ST 60K
ST 60 ST 60 ST 60

RENDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA PARA PC CON 1 TUBO EN ESPIRAL, PC

1 Descarga (agua caliente sanitaria hasta 38 °C) con acumulador de inercia cargado a 60 °C/50 ºC.
2 Diferencia de temperatura entre la temperatura del acumulador de inercia y la temperatura de toma de agua caliente, con acumulador a medio cargar.
3 Las indicaciones se corresponden con los datos de consumo normalizados. En caso de consumidores extremos como por ejemplo piscinas, saunas, etc., se realizan 
cálculos de específicos.
4  Número de viviendas (3 personas por vivienda). Válido solo sin circulación.

ASIGNACIÓN DE MANGUITOS

Rendimiento de extracción de agua caliente sanitaria y diemensiones del intercambiador térmico de esfera 

con acumulador de estratificación Pro-Clean®

Modelo
PC

500

PC

800

PC

1000B

PC

1000S

PC

1250

PC

1500

PC

2000

PC

2500

PC

3000

PC

4000

PC

5000

Capacidad del acumulador l 520 760 980 980 1250 1490 1930 2430 2910 3920 4950

Una sola
descarga1 60°C l 400 600 810 810 1050 1290 1710 2150 2610 3560 4475

50°C l 285 430 580 580 750 920 1220 1535 1865 2540 3200
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Rendimiento de extracción (agua caliente sanitaria) con 2 tubos en espiral conectados en paralelo

Modelo
PC 2 Tubos 
en espiral 
1250

PC 2 Tubos 
en espiral 
1500

PC 2 Tubos en 
espiral 
2000

PC 2 Tubos 
en espiral 
2500

PC 2 Tubos 
en espiral 
3000

PC 2 Tubos en 
espiral 
4000

PC 2 Tubos 
en espiral 
5000

ΔT2 con 30 l/min °C 2 2 2 2 2 2 2

ΔT2 con 40 l/min °C 2 2 2 2 2 2 2

ΔT2 con 50 l/min °C 3 3 3 3 3 3 3

ΔT2 con 70 l/min °C 7 6 6 5 5 5 5

ΔT2 con 90 l/min °C 9 8 8 7 7 6 6

ΔT2 con 110 l/min °C 11 8 8 8 7 7 7

ΔT2 con 130 l/min °C 13 12 12 11 10 10 10

Campo de apli-
cación
(agua caliente 

sanitaria)2

AW3 1-10 1-12 1-14 1-16 1-18 1-20 1-22

combinable con
ST 20-40 ST 

60k

ST 20-40 ST 

60k

ST 20-40 ST 

60k

ST 20-40 ST 

60k
ST 60 ST 60 ST 60

ACUMULADORES DE ESTRATIFICACIÓN PC + PC 2WR

Rendimiento de extracción de agua caliente sanitaria y dimensiones del intercambiador térmico de esfera 

con acumulador de estratificación Pro-Clean®

Modelo
PC 2 Tubos 

en espiral

1250

PC 2 Tubos 

en espiral

1500

PC 2 Tubos 

en espiral

2000

PC 2 Tubos 

en espiral

2500

PC 2 Tubos 

en espiral

3000

PC 2 Tubos 

en espiral

4000

PC 2 Tubos 

en espiral

5000

Capacidad del 
acumulador

l 1250 1490 1930 2430 2910 3920 4950

Una sola
descarga

60°C l 1050 1290 1710 2150 2610 3560 4475

50°C l 750 920 1220 1535 1865 2540 3200

RENDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA PARA PC CON 2 TUBOS EN ESPIRAL, PC 2WR

Rendimiento constante AF 100 200 300

en caso de calentamiento de agua potable de  10 a 45 °C y temperatura de impulsión del agua caliente 

de 70 °C en caso de que el flujo de agua caliente sea inferior a lo establecido
l/h 2335 4658 6981

Flujo de agua caliente para los rendimientos constantes indicados l/h 1920 3830 5740

Rendimiento constante AF 100 200 300

en caso de calentamiento de agua potable de  10 a 55 °C y temperatura de impulsión del agua caliente 

de 70 °C en caso de que el flujo de agua caliente sea inferior a lo establecido
l/h 1830 3666 4500

Flujo de agua caliente para los rendimientos constantes indicados l/h 2460 4920 7380

Tamaño del acumulador [l] 500 800 1000 1250 1500 2000 2500 3000 4000 5000

Flujo volumétrico [m3 / h] 2,7 3,2 3,4 3,4 4,0 4,3 4,4 4,5 4,9 5,0

POTENCIA CONTINUA PARA PRO-CLEAN® CON 2 TUBOS EN ESPIRAL (PC 2WR 2000)

MÁX. FLUJO DE AGUA PARA ACUMULADOR PRO-CLEAN® SIN MEZCLA DE LOS ESTRATOS

Advertencia para la potencia continua: La potencia calorífica nominal de la caldera debe ser mayor o igual que el rendimiento 

constante Prever una bomba de circulación correspondiente para el flujo.

Advertencia: para otros manguitos admitidos, el flujo volumétrico total admisible se puede calcular con + 30% por manguito a partir del valor 
indicado.

Tubo en espiral

Capacidad del 
tubo en espiral 
de agua caliente

l 2 x 55 2 x 55 2 x 60 2 x 75 2 x 75 2 x 75 2 x 75

Longitud m 2 x 29 2 x 29 2 x 34 2 x 39 2 x 39 2 x 39 2 x 39

Superficie  m2 2 x 7,48 2 x 7,48 2 x 8,77 2 x 10,06 2 x 10,06 2 x 10,06 2 x 10,06

1 Descarga (agua caliente sanitaria hasta 38 °C) con acumulador de inercia cargado a 60 °C/50 ºC.
2 Δt: Diferencia de temperatura entre el acumulador de inercia y la temperatura de toma de agua caliente, con acumulador a medio cargar
3 Las indicaciones se corresponden con los datos de consumo normalizados. En caso de consumidores extremos como por ejemplo piscinas, saunas, etc., se realizan cálculos específicos.
4  Número de viviendas (3 personas por vivienda). Válido solo sin circulación.
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Valores de medición para calentamiento a través de intercambiador térmico de esfera (ST20) con un flujo de paso de 400 l/h y una 

superficie de captador de 16 m2.

Se gastan 13 kWh para producir agua caliente sanitaria a 40 °C (esto tiene lugar tras 98 min). 
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0,13 0,19 0,26 0,32 0,39 0,45 0,52 0,58 0,65 0,71 0,78 0,84 0,91 0,97 1,03

0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

PC 500

PC 800
PC 1000
PC 1250

PC 1500

PC 2000

PC 2500
PC 3000
PC 4000
PC 5000

Valores máximos de diversos componentes 

para agua potable en relación con el tubo en 

espiral de acero inoxidable Pro-Clean® 

Valor pH 6,5-9,5

Sulfatos 250 mg/l

Sodio 200 mg/l

Mangano 0,5 mg/l

Hierro 0,2 mg/l

Nitratos 50 mg/l

Cloruros 200 (2501) mg/l

Amonio 0,5 mg/l

Nitrito 0,1 mg/l

¡No se pueden superar estos valores!
1 Austria: 200 mg/l, Alemania 250 mg/l

VALOR MÁXIMO DE COMPONENTES

PÉRDIDA DE CARGA TUBO EN ESPIRAL DN 40

ACUMULADORES DE ESTRATIFICACIÓN PC + PC 2WR

Cantidad de toma y velocidad de flujo

Vel. de flujo [m/seg]

Cantidad de toma [m3/h]

Cantidad de toma [l/min]
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Velocidad de flujo < 0,7 m/seg
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ACUMULADORES DE ESTRATIFICACIÓN PC + PC 2WR

Vivienda de referencia: 9 kW de carga térmica con una temperatura exterior de -15 °C 

Ubicación: Wurzburgo, orientación del captador 0° sur, 30° de pendiente, temperatura media de 

impulsión de calefacción 33 °C
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TD-ECOWATT
5211021000  - TD-250/100 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) RE  - EXTRACTORES EN LÍNEA

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en 
material plástico, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V-50/60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante 
control externo tipo REB-ECOWATT. Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales, 
especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un importantísimo ahorro de energía, o en 
aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un control mediante sensores externos.Marca S&P modelo TD-250/100 ECOWATT (90-
260V 50/60Hz) RE.para un caudal 54 m³/h y presión estática 40,3 Pa.

Referencia producto: VE-1/VE-2

Punto requerido Curva
Caudal 54 m³/h
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Presión Estática 40,0 Pa
Temperatura 20 °C
Altitud 0 m
Densidad 1,2 Kg / m³
Frecuencia 50 Hz
Tensión 1-230V-50Hz

Punto de trabajo
Caudal 54 m³/h
Presión estática 40,3 Pa
Presión dinámica 2,21 Pa
Presión total 42,5 Pa
Pot Elect absorbida 0,006 kW
Velocidad descarga 1,9 m/s
Velocidad ventilador 1626 rpm
Potencia específica 0,40 W/l/s
Voltaje de control 6,4 V

Construcción
Diámetro impulsión 100 mm
Tamaño ventilador 100
Peso 2,00 kg

Características del motor
Número de Polos 2
Tensión 1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida 0,1 A

Características acústicasÍndice de protección IP44
Clase motor F

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Dimensiones
Aspiración (LwA) 21 31 40 44 42 36 31 25 47

Aspiración LpA @ 1,5m 6 16 25 29 28 22 17 11 33

Descarga (LwA) 21 28 40 42 42 34 30 25 47

Descarga LpA @ 1,5m 7 13 25 28 27 20 15 10 32

Radiado (LwA) 19 32 38 35 31 27 24 22 41

Radiado LpA @ 1,5m 5 18 24 20 17 13 9 7 27

X A B C D E F G H

188 303 176 156 97 100 90 80 60

d

5.5
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TD-ECOWATT
5211021000  - TD-250/100 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) RE  - EXTRACTORES EN LÍNEA

Referencia producto: VE-1/VE-2

Datos ErP
Diseño ecológico

Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014

Requisitos de información (anexo V)

ProductoComercial
TD-250/100 ECOWATT
(90-260V 50/60Hz) RE

Identificador 5211021000

CEE clima templado (kWh/(m2.an)) -15,31

Clase CEE NA

CEE clima frio (kWh/(m2.an)) -32

CEE clima calido (kWh/(m2.an)) -6

Tipo declarado UVR unidireccional

Tipo de accionamiento Velocidad variable

Tipo SRC Ninguno

Eficiencia térmica (%) 0

Caudal máximo (m3/h) 196

Potencia electrica de entrada a caudal máximo (W) 16,9

Nivel de potencia acústica (LWA) 56

Caudal de referencia (m3/s) 0,0384

Diferencia de presión de referencia (Pa) 29,53

Potencia de entrada especifica (W/m3/h) 0,0589

Factor de regulación 1

Tipo de mando Manual

Índice máximo de fuga interna para UVB (%) No aplica

Índice máximo de fuga externa para UVU y UVB (%) 5

Índice de mezcla de UVB sin conductos (%) No aplica

Ubicación de la señal de aviso del filtro No aplica

Descripción de la señal de aviso del filtro No aplica

Instrucciones para instalación de rejillas de impulsión F&W Leaflet

Instrucciones para instalación de rejillas de extracción F&W Leaflet

https://www.solerpalau.com/

Sensibilidad del flujo de aire a variaciones de presión No aplica

Estanqueidad al aire interior/exterior (m3/h) No aplica

Consumo de electricidad anual - clima templado (kWh/a) 73,73

Consumo de electricidad anual - clima calido (kWh/a) 73,73

Consumo de electricidad anual - clima frio (kWh/a) 73,73

Ahorro anual en calefacción - clima templado (kWh/a) 17,15

Ahorro anual en calefacción - clima cálido (kWh/a) 7,76

Ahorro anual en calefacción - clima frío (kWh/a) 33,55
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TD-ECOWATT
5211023600  - TD-500/150 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) NE  - EXTRACTORES EN LÍNEA

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con rodamientos a bolas y motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo. Fabricados en 
material plástico, caja de bornes externa, cuerpo activo desmontable y motor con alimentación 90/260V-50/60Hz, IP44. Velocidad regulable 100% mediante 
control externo tipo REB-ECOWATT. Indicados para solucionar múltiples problemas de ventilación en aplicaciones domésticas, comerciales e industriales, 
especialmente en instalaciones donde el extractor debe estar muchas horas en funcionamiento, lo que reportará un importantísimo ahorro de energía, o en 
aquéllas que requieran un sistema de ventilación inteligente que implique un control mediante sensores externos.Marca S&P modelo TD-500/150 ECOWATT (90-
260V 50/60Hz) NE.para un caudal 265 m³/h y presión estática 50 Pa.

Referencia producto: VE-3

Punto requerido Curva
Caudal 264 m³/h
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Presión Estática 50 Pa
Temperatura 20 °C
Altitud 0 m
Densidad 1,2 Kg / m³
Frecuencia 50 Hz
Tensión 1-230V-50Hz

Punto de trabajo
Caudal 265 m³/h
Presión estática 50 Pa
Presión dinámica 10,4 Pa
Presión total 61 Pa
Pot Elect absorbida 0,016 kW
Velocidad descarga 4,2 m/s
Velocidad ventilador 1626 rpm
Potencia específica 0,22 W/l/s
Voltaje de control 6 V

Construcción
Diámetro impulsión 150 mm
Tamaño ventilador 150
Peso 2,70 kg

Características del motor
Número de Polos 2
Tensión 1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida 0,4 A

Características acústicasÍndice de protección IP44
Clase motor F

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total

Dimensiones
Aspiración (LwA) 29 34 48 49 49 47 42 35 55

Aspiración LpA @ 1,5m 14 19 34 35 35 32 27 20 40

Descarga (LwA) 21 32 50 52 51 45 39 32 56

Descarga LpA @ 1,5m 6 17 36 38 36 30 25 17 42

Radiado (LwA) 21 25 38 38 35 33 26 19 43

Radiado LpA @ 1,5m 6 10 23 24 21 19 11 5 28

X A B C D E F G H

211 295 200 173.5 147 111.5 130 80 60

d I

5.5 273
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TD-ECOWATT
5211023600  - TD-500/150 ECOWATT (90-260V 50/60HZ) NE  - EXTRACTORES EN LÍNEA

Referencia producto: VE-3

Datos ErP
Diseño ecológico

Reglamento (UE) N°1253/2014 de la comisión de 7 de julio de 2014

Requisitos de información (anexo V)

Descripcion del producto
TD-500/150 ECOWATT
(90-260V 50/60Hz) NE

Información del Fabricante S&P ES-08150 CIF-B64911928

Identificador 5211023600

Tipo declarado UVNR unidireccional

Accionamiento VSD

Tipo SRC Ninguno

Eficiencia térmica (%) No aplica

Qnom (m3/s) 0,1

Pelec (kW) 0,05

PVEint (W/m3/s) No aplica

Velocidad frontal (m/s) 3,25

Δps,ext (Pa) 170,4

Δps,int (Pa) No aplica

Δps,add (Pa) No aplica

Eficiencia estática ventiladores (%) 43,3

Indice de fuga externa (%) 3

Indice de fuga interna (%) No aplica

Rendimiento filtro No aplica

Señal de aviso del filtro No aplica

LWA dB(A) 55

https://www.solerpalau.com/
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01/2016 - ES S/DUS - 1

Difusor lineal microtobera
Serie DUS

Difusor lineal microtobera
Difusor lineal microtobera especialmente diseñado para su montaje en techo o 
pared con una consideración estética especial, tales como: oficinas abiertas, 
laboratorios, bibliotecas, escuelas, etc.
   Orientación individual de toberas 360°
   Posibilidad de ejecución en una, dos, tres o cuatro filas de toberas
   Adecuados para sistemas de caudal de aire constante VAC y caudal de aire 

variable VAV (caudal mínimo 25% del caudal máximo)
   Diferencias de temperaturas en impulsión: -12K a +10K

Toberas orientables           
individualmente

Ejecución lineal con tramos 
intermedios y extremos

Detalle microtobera
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WS

SRSL

WH

VD

HRHL

Texto para especificación
Difusor lineal microtobera para instalación en 
techos o paredes con consideración estética 
especial, adecuados para oficinas abiertas, 
bibliotecas, aulas, laboratorios, halls, etc. La 
dirección de impulsión de cada microtobera es 
orientable 360° de manera individual.

Materiales
Parte frontal en chapa de acero galvanizado 
con perfil perimetral de aluminio con posibilidad 
de acabado pintado en color RAL 9010, 9005 o 
cualquier color de la carta RAL. Microtoberas en 
material plástico de color blanco, negro, o bajo 
demanda gris. Plenum de conexión fabricado 
en chapa de acero galvanizado - opcionalmente 
aislado - con posibilidad de chapa perforada fija 
en la boca de conexión para equilibrado.

Modelo estándar
Toberas dispuestas en paralelo
con marco (F, W)

Opciones de impulsión

Modelo especial
Toberas dispuestas a tresbolillo
con marco (FT, WT)

WS

SRSL

WH

VD

HRHL

WS

SRSL

WH

VD

HRHL

Difusor lineal microtobera
Información general

Serie  Página
DUS Información general 2
 Dimensiones (Toberas dispuestas en 1 y 2 filas) 3
 Dimensiones (Toberas dispuestas en 3 y 4 filas) 4
 Dimensiones · Ejecuciones 5
 Información de montaje · Definiciones 6
 Datos técnicos 7
 Información para pedido 8

Ejemplo de 
instalación

Variantes

Descripción

Sede Seguros AEGÓN, Madrid
Disposición de 3 filas de toberas en paralelo

Restaurante Bodegas IRIUS, Barbastro (Huesca)
Toberas dispuestas en 1 fila

DUS
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Dimensiones
Disposición de toberas 
en una fila

Difusor lineal microtobera
Dimensiones DUS

Disposición de toberas 
en dos filas
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Ø 123 mm
Diámetro estándar

(*)
Una boca para L ≤ 1.500 mm.
Dos bocas para L > 1.500 mm.
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Ø 148 mm
Diámetro estándar

(*)
Una boca para L ≤ 1.500 mm.
Dos bocas para L > 1.500 mm.
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Dimensiones
Disposición de toberas 
en tres filas

Disposición de toberas 
en cuatro filas

DUS 3 F142

DUS 4 F187

DUS 3 W165
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Difusor lineal microtobera
Dimensiones DUS

Ø 158 mm
Diámetro estándar

(*)
Una boca para L ≤ 1.500 mm.
Dos bocas para L > 1.500 mm.

Ø 198 mm
Diámetro estándar

(*)
Una boca para L ≤ 1.500 mm.
Dos bocas para L > 1.500 mm.
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DUS 4 W210
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Dimensiones

B

B
11

B

B + 2

BB

50 45

B +11

B + 22

Plenum de conexión AK, DK
ejecución F

Plenum de conexión AK, DK 
ejecución W

Para longitudes superiores a 2.000 mm el 
suministro se realizará en tramos intermedios y 
extremos.
Los tramos se unen entre sí para formar una sola 
línea continua, con un tramo central sin remates a 
ambos lados y tramos extremos con remate a un 
lado. 

B

B
11

B

B + 2

BB

50 45

B +11

B + 22

Difusor lineal microtobera
Dimensiones · Ejecuciones DUS

El difusor se puede suministrar con solo parte 
frontal sin plenum de conexión (A) o con plenum 
de conexión, con o sin aislamiento interno 
(ejecución DK o AK).

Chapa perforada en boca de conexión representada (variante LD)
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m
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Montaje
Instalación por encima del techo
Disposición de toberas a tresbolillo

Instalación por encima del techo
Techo reticulado

m
áx

. 3
5

mín. 97

 máx. 120

Instalación en otros sistemas del techo

m
áx

. 3
5
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 máx. 120

Instalación enrasado a techo Instalación junto a luminaria

Difusor lineal microtobera
Información de montaje · Definiciones DUS
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Definiciones

L  m  Distancia (X + H1) de impulsión a la pared
L0,3  m  Alcance basado en velocidad final de 0,3 m/s
  m³/h  Caudal de aire 
A  m  Distancia entre ejes de dos difusores
X  m  Distancia entre centro del difusor y pared
H  m  Altura de sala
H1  m  Distancia entre la techo y la zona de ocupación
H1  m/s  Velocidad media del flujo de aire entre dos difusores a distancia H1 del techo
L  m/s  Velocidad media del flujo de aire en la pared a distancia H1 del techo
∆tz  K  Diferencia existente entre la temperatura de sala y la de impulsión
∆tL  K  Diferencia existente entre la temperatura de sala y la vena de aire a una distancia determinada
∆pt  Pa  Pérdida de carga
LwA  dB(A)  Nivel de potencia sonora en dB(A)
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Datos técnicos

Cálculos basados en: 
Altura zona de ocupación: 1,8 m
Δtz Diferencia de temperatura 
impulsión sala: -8 K
Altura de sala H (ver tablas)
Separación entre difusores A (ver 
tablas)
Distancia difusor a pared X (ver 
tablas)

WS

SRSL

WH

VD

HRHL

WS

SRSL

WH

VD

HRHL

Difusor lineal microtobera
Datos técnicos DUS

WS WH

HRSR

DUS 1

DUS 2

DUS 3

DUS 4

Impulsión WS, SL, SR
Q m3/h 42 53 67 85 106
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
ΔP Pa 12 19 30 48 76
VH1 m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3 3 3 3 3
A m 1,5 2,0 2,9 4,0 5,2
X m 0,1 0,4 0,8 1,1 1,4

Impulsión WS, SL, SR
Q m3/h 75 95 115 150 170
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
ΔP Pa 11 18 26 43 58
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3 3 3,5 3,5 3,5
A m 3,0 4,0 3,9 5,2 6,0
X m 1,1 1,4 1,4 1,9 2,1

Impulsión WS, SL, SR
Q m3/h 105 130 165 205 260
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
ΔP Pa 9 15 23 36 57
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,24 0,30
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 4 4 5 5 5,5
A m 1,9 3,5 4,3 6,0 6,2
X m 0,5 0,9 1,2 2,0 3,1

Impulsión WS, SL, SR
Q m3/h 130 165 205 260 325
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
ΔP Pa 9 12 19 31 48
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,24 0,26
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3,5 4 4,5 5 5,5
A m 4,9 5,5 6,0 6,3 6,5
X m 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7

Impulsión WH, HL, HR
Q m3/h 35 45 55 65 80
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
ΔP Pa 16 24 35 49 75
VH1 m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3 3 3 3 3
A m 1,5 1,9 2,4 3,0 3,7
X m 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1

Impulsión WH, HL, HR
Q m3/h 60 75 90 110 140
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
ΔP Pa 12 18 26 37 55
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3 3 3,5 3,5 3,5
A m 2,0 2,6 2,7 3,6 5,0
X m 0,6 1,0 1,0 1,3 1,9

Impulsión WH, HL, HR
Q m3/h 65 85 105 130 165
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
ΔP Pa 13 21 32 49 78
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3,5 3,5 4 4 4
A m 2,3 2,6 3,0 3,9 6,0
X m 1,5 1,0 1,1 1,4 2,0

Impulsión WH, HL, HR
Q m3/h 100 125 150 180 210
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
ΔP Pa 14 20 28 40 54
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,22 0,24
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3,5 3,5 3,5 4 4
A m 2,9 3,6 4,4 5,4 6,5
X m 1,0 1,3 1,6 1,9 2,4

SL

WS

SRSL

WH

VD

HRHL

HL
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Código de pedido

 Serie
DUS Difusor lineal microtobera

 Nº Filas
1 Una fila
2 Dos filas
3 Tres filas
4 Cuatro filas

 Marco frontal
F Marco plano
W Marco en ángulo
FT Marco plano, a tresbolillo
WT Marco en ángulo, a tresbolillo

 Anchura marco frontal
52 / 75
97 / 120
142 / 165
187 / 210
(1) Ver tabla inferior

 Conexión
A Difusor frontal
AK Con plenum
DK (2) Con plenum aislado

 Opción regulación
0 Sin chapa perforada
LB (3) Con chapa perforada fija en parte frontal
LD (4) Con chapa perforada fija en boca de conexión

 Tamaño
500

×

98

(5)  Ver tabla inferior en función 
del nº de filas

750 123
1.000 148
1.250 158
1.500 198
1.750
2.000

 Remate / Marco montaje
0 (6) Tramo único
E0M (6) Tramo intermedio
C0R (6) Tramo lateral derecho 
C0L (6) Tramo lateral izquierdo
A2 (7) Tramo único con fijación oculta
E2M (7) Tramo intermedio con fijación oculta
C2R (7) Tramo lateral derecho con fijación oculta
C2L (7) Tramo lateral izquierdo con fijación oculta

 Acabado
0 Pintado al polvo RAL 9010 - GE50
P1 Pintado al polvo en cualquier color carta RAL

 Color toberas
0 Blanco RAL 9010
B Negro RAL 9011
G Gris (bajo petición)

Difusor lineal microtobera
Código de pedido DUS

(2) Plenum aislado interiormente basado en espuma de polietileno de 5 mm de espesor.
(3) Chapa perforada fijada directamente al cuello del difusor, ejecución sin plenum de conexión.
(4) Chapa perforada fija en la boca de conexión del plenum (únicamente ejecución AK y DK).
(6) Únicamente con plenum de coneción AK y DK.
(7) Únicamente sin plenum de conexión, ejecución A y marco frontal W. No incluye marco de montaje.

(5) Nº de filas
Diámetro 1 2 3 4

98 x
123 x x
148 x x
158 x x
198 x

H Plenum 185 210 220 260

(1) Marco frontal
Filas F/FT W/WT

1 52 75
2 97 120
3 142 165
4 187 210

Texto para 
especificación

Las ejecuciones estándar se muestran sombreadas en la tabla superior
Una boca para L ≤ 1.500 mm. Dos bocas para L > 1.500 mm.

DUS - 2 - W120 - DK - LD  /  1.000  ×  148  / A2 /  0  /  RAL 9010-GE50  /  0

1 2 3 6 84 5 97 10

Difusor lineal microtobera con salidas orientables 
individualmente con posibilidad de ajuste 360° en 
todos los lados. Como consecuencia, es posible 
impulsar el aire con venas de aire independientes 
o con un flujo de aire compacto.
Posibilidad de instalación en techo o pared con 
múltiples direcciones de impulsión. Adecuado 
para su montaje por encima de techos reticulados 
o en recesos de techo, con toberas dispuestas en 
disposición paralela o tresbolillo, para sistemas 
de caudal de aire constante VAC o variable VAV 
desde 2,5 al 100% de caudal.

Materiales
Parte frontal en chapa de acero galvanizado 
con perfil perimetral de aluminio con posibilidad 
de acabado pintado en color RAL 9010, 9005 o 
cualquier color de la carta RAL. Microtoberas en 
material plástico de color blanco, negro, o bajo 
demanda gris. Plenum de conexión fabricado 
en chapa de acero galvanizado - opcionalmente 
aislado - con posibilidad de chapa perforada fija 
en la boca de conexión para equilibrado.
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VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
Serie TD-MIXVENT

La amplitud de la gama convierte a la serie TD-MIXVENT en una solución eficaz 
para todo tipo de instalaciones de ventilación doméstica y comercial

Ventiladores helicocentrífugos de bajo
perfil.
El cuerpo-motor es desmontable sin
necesidad de tocar los conductos.
Fabricados en material plástico (modelos 
160 a 800) o en chapa de acero 
galvanizada protegida con pintura
epoxi-poliéster anticorrosiva (modelos 
1000 a 6000).

Motores
Modelos 160 a 2000:

IP44, Clase B, con rodamientos a bolas 
de engrase permanente y protector 
térmico.
Tensión de alimentación:
  Monofásicos 230V-50Hz 
  (modelos 160 a 350)
  Monofásicos 230V-50/60Hz  
  (modelos 500 a 2000)
Motores de 2 o 3 velocidades, también 
regulables por variación de tensión.

Modelos 4000 a 6000:
IP54, Clase F, con rodamientos a bolas 
de engrase permanente y protector 
térmico.
Tensión de alimentación:
  Monofásicos 230V-50/60Hz
  Trifásicos 400V-50/60Hz 
  (modelo 4000) ó 
  400V-50Hz (modelo 6000)
Regulables por variación de tensión. 

Otros datos
Los modelos trifásicos son regulables
mediante convertidor de frecuencia.

Modelos TD-MIXVENT-T 
Incorporan temporizador regulable entre
1 y 30 minutos.
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades,
según modelo, no regulable.
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VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
Serie TD-MIXVENT

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TD-MIXVENT Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Temperatura
de

trabajo
(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

TD-160/100 N SILENT
2400 29 0,17 180 24

-20/+40 1,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-12200 18 0,11 150 22

TD-250/100
2140 28 0,12 250 34

-20/+40 2 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5
REB-11700 22 0,1 200 28

TD-350/125
2050 25 0,11 330 33

-20/+40 2 125 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-11590 20 0,09 250 28

TD-500/150 3V

2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-12150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

TD-500/160 3V

2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 160 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-12150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

TD-800/200N 3V

2190 103 0,5 890 38

-20/+60 4,9 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-11870 93 0,47 750 34

1660 88 0,45 660 31

TD-800/200 3V

2480 132 0,55 1.040 40

-20/+60 4,9 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-12290 133 0,56 940 37

2080 131 0,55 850 34

TD-1000/250 3V

2790 130 0,46 960 38

-40/+60 9,4 250 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-12620 99 0,31 910 37

2510 91 0,28 850 37

TD-1300/250 3V

2690 214 0,80 1.400 45

-40/+60 9,4 250 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-12510 177 0,65 1.300 42

2370 163 0,60 1.220 37

TD-2000/315 3V

2710 287 0,97 1.800 49

-40/+60 14 315 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-2,52420 223 0,79 1.630 40

2130 173 0,64 1.430 40

TD-4000/355 1360 407 1,69 3.750 41 -40/+40 19 355 - RMB-3,5 
REB-2,5

TD-6000/400 1400 580 2,42 5.100 43 -40/+40 26 400 - RMB-3,5 
REB-5

TRIFASICOS

TD-4000/355 TRIF 1150 309 0,66 3.160 41 -40/+70 19 355 - RMT-1,5
VFTM TRI 0,37

TD-6000/400 TRIF 1400 691 1,49 5.330 44 -40/+60 26 400 - RMT-2,5
VFTM TRI 0,75

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.

  

(1) Modelo con hélice de aluminio de fundición de una sola pieza.
(2) Los modelos que incorporan temporizador (TD-MIXVENT-T) no son regulables.

160 250 350 500 800 800N 1000 1300 2000 4000 6000

CARCASA POLIPROPILENO • • • • • •
CARCASA ACERO • • • • •
HÉLICE ABS • • • • • •
HÉLICE ALUMINIO • • • • •(1)

CLASE MOTOR II II II II II II I I I I I

PROTECTOR TÉRMICO POR FUSIBLE • • •
PROTECTOR TÉRMICO REARME MANUAL (PTC) • • • • • • • •
RODAMIENTOS A BOLAS ENGRASE PERMANENTE • • • • • • • • • • •
MOTOR REGULABLE DE UNA VELOCIDAD • •
MOTOR REGULABLE (2) DE DOS VELOCIDADES • • •
MOTOR REGULABLE (2) DE TRES VELOCIDADES • • • • • •
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VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
Serie TD-MIXVENT

TD-250 a TD-2000TD-160/100 N SILENT TD-4000 / TD-6000

Ø
E

Ø
F JA

D

C

B

G G

H
I

ØK

Modelo X A Ø B C Ø D E F G H

TD-250/100 188 303 176 115 97 100 90 80 60

TD-350/125 188 258 176 115 123 100 90 80 60

TD-500/150 212 295 200 127 147 112 130 80 60

TD-500/160 212 295 200 127 157 112 130 80 60

TD-800/200N 232,5 302 217 141 198 124 140 100 94

TD-800/200 232,5 302 217 141 198 124 140 100 94

TD-1000/250 291 386 272 192 248 155 168 145 140

TD-1300/250 291 386 272 192 248 155 168 145 140

TD-2000/315 356 450 336 224 312 188 210 182 178
 

Modelo A B C D Ø E Ø F G H I J Ø K
TD-4000/355 377 238 451 224 426 354 150 368 474 340 8.5
TD-6000/400 407 249 249 267 487 399 160 425 547 370 8.5
 

DIMENSIONES (mm)

TD-MIXVENT-T Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Temperatura
de

trabajo
(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

TD-160/100 NT SILENT 2400 29 0,17 180 24 -20/+40 1,4 100 - RMB-1,5 
REB-1

TD-250/100 T 2140 28 0,12 250 34 -20/+40 2 100 - RMB-1,5 
REB-1

TD-350/125 T 2050 26 0,11 330 33 -20/+40 2 125 - RMB-1,5 
REB-1

TD-500/150 T 3V

2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 INTER 4P RMB-1,5 
REB-12150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

TD-500/160 T 3V

2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 INTER 4P RMB-1,5 
REB-12150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

TD-800/200 T 3V

2480 132 0,55 1.040 40

-20/+60 4,9 200 INTER 4P RMB-1,5 
REB-12290 133 0,56 940 37

2080 131 0,55 850 34
* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.
Los modelos 3V disponen de temporización únicamente a velocidad máxima.
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VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
Serie TD-MIXVENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 22 34 41 47 53 49 40 31 56

Descarga 22 43 38 50 51 47 41 32 55

Radiado 21 27 41 35 36 40 33 22 45

2

Aspiración 21 36 39 47 52 48 39 30 55

Descarga 22 42 37 50 50 46 41 31 54

Radiado 20 29 39 35 35 39 32 21 44

3

Aspiración 24 37 41 48 52 47 39 30 55

Descarga 27 42 38 50 51 45 40 31 55

Radiado 23 30 41 36 35 38 32 21 45

4

Aspiración 22 31 37 45 51 46 38 29 53

Descarga 22 38 34 48 49 45 39 29 53

Radiado 19 27 36 33 35 38 31 21 42

5

Aspiración 21 33 37 45 50 46 37 28 53

Descarga 22 38 35 48 48 44 38 29 52

Radiado 18 29 36 33 34 38 30 20 42

6

Aspiración 23 34 39 45 50 45 37 28 53

Descarga 26 38 36 48 49 44 38 28 53

Radiado 20 30 38 33 34 37 30 20 43

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 28 32 51 54 54 48 38 28 58

Descarga 20 28 51 53 53 49 39 29 58

Radiado 18 21 50 44 48 46 31 20 54

2

Aspiración 24 31 50 51 54 48 39 30 57

Descarga 21 28 51 52 51 49 38 29 57

Radiado 16 21 51 44 48 45 32 22 54

3

Aspiración 26 32 47 53 54 51 42 32 58

Descarga 26 33 49 55 52 50 40 30 58

Radiado 17 22 47 45 49 47 34 23 53

4

Aspiración 23 27 46 48 49 43 33 23 53

Descarga 15 23 45 48 48 44 33 24 53

Radiado 13 16 45 39 43 41 26 15 48

5

Aspiración 19 26 46 47 49 44 35 26 53

Descarga 17 24 46 47 47 44 33 24 52

Radiado 11 16 46 39 44 41 27 17 49

6

Aspiración 22 29 44 49 51 47 38 29 55

Descarga 23 29 46 51 49 47 37 27 55

Radiado 14 19 44 41 45 44 31 20 50

Espectros de potencia en dB(A)
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VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
Serie TD-MIXVENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 28 34 51 55 56 51 42 32 60

Descarga 25 31 50 54 55 52 43 33 59

Radiado 19 24 49 45 49 47 34 23 54

2

Aspiración 24 33 50 53 55 52 43 34 59

Descarga 26 31 51 54 55 52 43 34 59

Radiado 16 24 48 43 48 46 34 23 53

3

Aspiración 26 34 48 54 56 53 45 36 60

Descarga 27 33 49 56 54 52 43 34 60

Radiado 18 26 46 45 49 48 36 25 54

4

Aspiración 22 29 46 49 50 46 36 27 54

Descarga 19 26 45 49 50 47 37 28 54

Radiado 13 19 43 39 44 42 29 17 48

5

Aspiración 19 27 45 47 50 46 38 29 54

Descarga 20 26 46 49 50 47 38 29 54

Radiado 11 19 43 38 43 41 28 18 48

6

Aspiración 21 29 43 50 51 49 41 32 55

Descarga 22 29 45 51 50 48 39 29 55

Radiado 13 21 42 40 45 44 31 21 49

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 28 38 52 58 60 58 51 41 64

Descarga 34 37 51 57 61 59 52 42 64

Radiado 19 31 46 45 50 51 39 27 55

2

Aspiración 25 36 50 55 59 58 51 42 63

Descarga 33 36 51 57 61 59 51 43 64

Radiado 17 30 45 43 49 49 37 26 54

3

Aspiración 26 37 50 56 59 59 52 43 64

Descarga 29 35 50 58 59 57 50 41 64

Radiado 18 31 44 44 49 50 38 27 54

4

Aspiración 24 34 48 54 56 54 47 37 60

Descarga 30 33 47 53 57 55 48 38 60

Radiado 15 27 42 41 46 47 35 23 51

5

Aspiración 20 32 46 51 54 54 47 38 59

Descarga 29 32 47 53 56 55 47 38 60

Radiado 13 26 41 39 45 45 33 22 49

6

Aspiración 22 33 46 53 55 55 49 40 60

Descarga 25 31 46 54 56 54 47 38 60

Radiado 15 27 41 40 45 46 35 24 50

7

Aspiración 19 30 44 50 51 50 42 33 56

Descarga 25 29 42 48 52 50 43 34 56

Radiado 11 23 38 37 42 42 30 19 46

8

Aspiración 16 28 42 46 50 50 42 33 54

Descarga 24 28 43 48 52 50 43 34 56

Radiado 9 22 37 34 40 41 29 18 45

9

Aspiración 18 29 42 49 51 51 44 36 56

Descarga 21 27 42 50 52 50 42 34 56

Radiado 11 23 37 36 41 42 31 20 46

Espectros de potencia en dB(A)
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VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
KITS DE EXTRACCIÓN TD-MIXVENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 28 41 52 61 63 64 58 49 68

Descarga 43 44 52 60 66 65 60 50 70

Radiado 19 36 44 45 51 53 43 30 56

2

Aspiración 25 39 50 57 61 64 57 48 67

Descarga 39 41 51 59 65 64 58 50 69

Radiado 18 35 42 42 49 51 40 28 54

3

Aspiración 26 39 51 58 61 63 58 49 67

Descarga 31 37 51 60 64 62 57 48 68

Radiado 19 35 43 43 49 51 41 29 54

4

Aspiración 24 37 48 56 59 60 54 45 64

Descarga 38 40 48 56 62 61 56 46 66

Radiado 15 32 40 41 47 49 39 26 52

5

Aspiración 21 36 46 53 57 60 54 45 63

Descarga 36 37 48 56 62 61 55 46 65

Radiado 14 32 38 39 45 48 37 25 51

6

Aspiración 22 36 48 55 58 60 55 46 64

Descarga 28 34 48 57 61 59 54 45 65

Radiado 16 32 40 40 46 48 38 26 51

7

Aspiración 21 35 46 54 56 58 52 42 62

Descarga 36 37 45 53 59 59 54 44 63

Radiado 12 29 37 38 44 46 36 24 49

8

Aspiración 19 33 44 51 55 58 51 42 61

Descarga 33 35 45 53 59 58 53 44 63

Radiado 12 29 36 36 43 45 34 22 48

9

Aspiración 20 33 45 52 56 57 52 44 61

Descarga 25 31 45 54 59 57 51 43 62

Radiado 13 30 37 38 44 45 35 24 49

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 27 42 52 61 64 66 60 51 69

Descarga 46 46 53 61 68 68 63 53 72

Radiado 20 38 43 46 52 54 44 32 57

2

Aspiración 24 40 49 57 62 65 59 50 68

Descarga 41 42 51 60 66 65 60 52 70

Radiado 19 38 42 43 49 52 42 30 55

3

Aspiración 25 40 51 58 62 64 60 51 68

Descarga 32 38 52 61 67 65 60 51 70

Radiado 19 37 42 43 49 51 41 30 54

4

Aspiración 24 39 49 58 61 63 58 48 67

Descarga 43 43 50 58 65 65 61 51 69

Radiado 17 36 41 43 49 51 42 29 54

5

Aspiración 22 37 47 55 59 63 56 48 65

Descarga 38 39 48 57 64 63 58 49 67

Radiado 16 35 39 40 47 50 39 27 52

6

Aspiración 23 38 49 56 60 62 58 49 66

Descarga 30 36 50 59 65 63 58 49 68

Radiado 17 35 40 41 47 49 39 28 52

7

Aspiración 22 37 47 56 58 61 55 46 64

Descarga 41 41 47 56 63 63 58 48 67

Radiado 15 33 38 40 47 49 39 27 52

8

Aspiración 19 35 44 52 56 60 54 45 63

Descarga 35 36 45 54 61 60 55 47 65

Radiado 14 33 36 38 44 47 37 25 50

9

Aspiración 21 36 47 54 58 61 56 47 64

Descarga 28 34 48 57 63 61 56 47 66

Radiado 15 33 38 39 45 47 37 26 50

Espectros de potencia en dB(A)



www.solerpalau.esVentiladores para conducto TD-MIXVENT

VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
KITS DE EXTRACCIÓN TD-MIXVENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 35 46 61 67 73 70 63 55 76

Descarga 55 50 64 72 74 75 67 58 79

Radiado 20 31 43 44 56 55 44 40 59

2

Aspiración 35 50 62 66 72 68 62 53 75

Descarga 46 45 67 72 74 74 67 57 79

Radiado 21 36 45 44 56 55 45 39 59

3

Aspiración 36 55 65 65 70 67 61 52 74

Descarga 40 49 69 73 73 74 67 57 79

Radiado 22 41 48 43 54 54 44 39 58

4

Aspiración 34 44 60 66 72 69 62 53 75

Descarga 53 48 63 71 73 73 65 57 78

Radiado 19 30 41 42 54 54 43 38 58

5

Aspiración 33 48 61 64 70 66 60 51 73

Descarga 45 44 65 71 72 73 65 55 77

Radiado 19 34 44 42 54 53 43 37 57

6

Aspiración 34 53 63 63 68 65 59 50 72

Descarga 38 47 67 71 71 72 65 55 77

Radiado 20 39 46 41 52 52 42 36 56

7

Aspiración 33 44 59 65 71 68 61 53 74

Descarga 53 48 62 70 72 73 65 56 77

Radiado 18 29 41 42 54 53 42 38 57

8

Aspiración 31 46 59 62 69 65 58 49 71

Descarga 43 42 63 69 70 71 63 53 75

Radiado 17 32 42 40 52 51 41 35 55

9

Aspiración 31 50 60 60 65 63 56 47 69

Descarga 35 44 64 68 68 69 62 52 74

Radiado 17 36 43 38 49 49 39 34 53

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 37 39 65 69 76 73 66 59 79

Descarga 48 56 68 74 79 78 70 62 83

Radiado 29 40 47 56 62 60 52 46 65

2

Aspiración 37 47 66 69 75 71 65 57 78

Descarga 43 48 70 75 80 78 70 61 84

Radiado 29 47 48 55 61 59 51 44 64

3

Aspiración 38 53 67 67 73 69 63 54 76

Descarga 40 41 72 76 72 75 67 58 80

Radiado 30 53 50 53 59 57 49 42 63

4

Aspiración 34 36 62 66 73 70 63 56 76

Descarga 45 53 65 70 76 75 67 59 80

Radiado 26 36 44 52 59 57 49 43 62

5

Aspiración 33 43 62 65 71 67 61 53 74

Descarga 39 44 66 71 76 74 66 57 80

Radiado 25 43 44 51 57 55 47 40 60

6

Aspiración 34 48 63 62 68 65 59 50 72

Descarga 36 37 67 72 67 71 63 54 76

Radiado 26 49 46 48 54 53 45 38 58

7

Aspiración 33 47 62 61 67 64 57 49 70

Descarga 35 36 66 71 66 70 62 53 75

Radiado 25 48 45 47 53 52 44 37 57

8

Aspiración 31 40 59 62 69 65 58 51 71

Descarga 36 42 64 68 74 72 63 55 77

Radiado 23 41 42 48 55 52 45 38 58

9

Aspiración 32 46 60 60 66 62 56 48 69

Descarga 34 35 65 69 65 68 61 51 74

Radiado 24 46 43 46 52 50 43 35 56

Espectros de potencia en dB(A)
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VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
KITS DE EXTRACCIÓN TD-MIXVENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

VR: Velocidad Rápida
VM: Velocidad Media
VL: Velocidad Lenta
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 39 46 68 71 78 75 68 62 81

Descarga 44 59 72 77 84 82 74 66 87

Radiado 35 42 51 59 66 64 58 51 69

2

Aspiración 39 51 68 70 77 73 66 60 80

Descarga 39 52 72 77 84 81 71 64 87

Radiado 36 48 51 58 65 62 56 48 68

3

Aspiración 41 57 69 68 75 71 64 56 78

Descarga 42 48 74 78 73 77 68 59 82

Radiado 36 51 50 54 61 58 53 43 64

4

Aspiración 38 45 67 70 77 74 67 61 80

Descarga 43 58 71 76 82 81 73 65 86

Radiado 34 41 49 58 65 63 57 50 68

5

Aspiración 37 49 66 68 75 71 64 58 78

Descarga 37 50 70 75 82 79 69 62 85

Radiado 34 46 49 56 63 60 54 46 66

6

Aspiración 37 53 65 64 71 67 61 53 74

Descarga 38 44 70 74 69 73 65 56 78

Radiado 32 47 47 50 57 54 49 39 60

7

Aspiración 37 53 65 64 71 67 61 53 74

Descarga 38 44 70 74 69 73 65 56 78

Radiado 32 47 47 50 57 54 49 39 60

8

Aspiración 34 46 63 65 72 68 61 54 74

Descarga 34 47 67 72 79 75 66 59 81

Radiado 30 43 46 53 60 57 51 43 63

9

Aspiración 33 49 61 60 67 63 57 49 70

Descarga 34 40 66 70 65 69 61 52 74

Radiado 28 43 42 46 53 50 45 35 56

Espectros de potencia en dB(A)
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VENTILADORES HELICOCENTRÍFUGOS IN-LINE
KITS DE EXTRACCIÓN TD-MIXVENT

CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 31 60 59 65 70 69 64 53 74

Descarga 60 62 62 67 71 69 62 53 75

Radiado 27 59 50 47 56 49 46 36 62

2

Aspiración 30 58 57 63 68 67 62 52 72

Descarga 53 58 59 65 68 66 59 49 72

Radiado 23 54 47 45 53 47 43 33 58

3

Aspiración 46 65 67 70 67 64 60 50 74

Descarga 41 61 63 66 67 65 58 49 72

Radiado 26 58 51 45 52 44 41 32 60

4

Aspiración 27 55 54 60 65 64 59 48 69

Descarga 55 57 57 62 66 64 57 49 70

Radiado 22 54 45 42 51 44 41 31 57

5

Aspiración 25 53 52 58 63 62 57 47 67

Descarga 49 53 54 60 63 61 55 44 67

Radiado 18 49 42 40 48 42 38 29 53

6

Aspiración 41 60 62 65 62 59 55 45 69

Descarga 37 56 58 61 62 60 54 45 67

Radiado 21 53 46 40 47 39 36 27 55

7

Aspiración 20 49 48 53 59 58 53 42 63

Descarga 49 51 50 56 60 58 51 42 64

Radiado 16 48 39 36 45 38 35 25 51

8

Aspiración 19 47 46 52 57 56 51 41 61

Descarga 42 47 48 54 57 55 48 38 61

Radiado 12 42 36 34 42 35 32 22 46

9

Aspiración 35 54 56 59 56 53 49 39 63

Descarga 30 50 52 55 56 54 47 38 61

Radiado 15 47 40 34 41 33 30 21 49

Espectros de potencia en dB(A)
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 34 61 62 68 73 72 67 57 77

Descarga 64 66 65 70 74 72 65 57 78

Radiado 27 55 51 49 58 52 47 39 61

2

Aspiración 33 59 60 66 71 70 64 55 75

Descarga 58 61 63 69 72 70 63 53 76

Radiado 23 51 49 47 56 50 45 36 59

3

Aspiración 48 67 68 71 69 68 62 54 76

Descarga 47 63 66 69 70 68 61 52 75

Radiado 28 56 51 46 54 47 41 34 59

4

Aspiración 32 58 59 65 70 70 64 55 74

Descarga 61 63 63 68 71 69 63 55 75

Radiado 24 53 48 46 56 49 45 36 59

5

Aspiración 30 56 58 64 68 68 62 53 73

Descarga 55 59 61 67 70 67 61 51 74

Radiado 21 49 47 45 54 47 42 34 57

6

Aspiración 47 66 67 70 69 67 61 53 75

Descarga 46 62 65 68 70 67 61 52 74

Radiado 27 56 50 45 53 46 41 33 59

7

Aspiración 27 53 54 60 65 65 59 50 69

Descarga 56 58 58 63 66 64 58 50 71

Radiado 19 48 43 41 51 44 40 31 54

8

Aspiración 26 51 53 59 64 63 57 48 68

Descarga 51 54 56 62 65 63 56 46 69

Radiado 16 44 42 40 49 42 38 29 52

9

Aspiración 43 62 63 66 65 63 57 49 71

Descarga 42 58 61 64 65 63 56 47 70

Radiado 23 51 46 41 49 42 37 29 55

Espectros de potencia en dB(A)
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CURVAS CARACTERÍSTICAS
– qv = Caudal en m3/h. 
– psf = Presión estática en mmcda y Pa.
– SFP: Factor específico de potencia, en W/m3/s (curvas azules).
– Aire seco normal a 20°C y 760 mmHg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.
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Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 42 63 68 75 79 79 72 63 83

Descarga 72 74 73 77 80 78 72 65 85

Radiado 25 46 51 54 62 56 49 40 64

2

Aspiración 41 63 68 75 78 77 70 60 82

Descarga 64 66 70 77 79 77 69 60 83

Radiado 24 46 51 54 61 54 47 37 63

3

Aspiración 52 69 67 70 74 72 65 55 78

Descarga 50 67 69 72 73 71 64 54 78

Radiado 35 52 50 49 57 49 42 32 60

4

Aspiración 40 61 66 73 77 77 70 61 82

Descarga 70 72 71 75 78 76 70 63 83

Radiado 23 44 49 52 60 54 47 38 62

5

Aspiración 39 61 66 73 76 75 68 58 81

Descarga 62 64 68 75 77 75 67 58 82

Radiado 22 44 49 52 59 52 45 35 61

6

Aspiración 51 68 66 69 73 71 64 54 77

Descarga 49 66 68 71 72 70 63 53 77

Radiado 34 51 49 48 56 48 41 31 58

7

Aspiración 35 56 61 68 72 72 65 56 77

Descarga 65 67 66 70 73 71 65 58 78

Radiado 18 39 44 47 55 49 42 33 57

8

Aspiración 35 57 62 69 72 71 64 54 76

Descarga 58 60 64 71 73 71 63 54 77

Radiado 18 40 45 48 55 48 41 31 57

9

Aspiración 47 64 62 65 69 67 60 50 73

Descarga 45 62 64 67 68 66 59 49 73

Radiado 30 47 45 44 52 44 37 27 55

Espectros de potencia en dB(A)

Punto de trabajo 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1

Aspiración 41 62 68 75 80 80 72 66 84

Descarga 72 75 74 77 80 79 72 66 85

Radiado 26 47 52 53 63 56 49 43 65

2

Aspiración 40 62 68 75 79 78 71 64 83

Descarga 65 67 71 76 79 77 69 61 83

Radiado 24 46 53 52 62 55 48 41 64

3

Aspiración 51 69 68 72 74 75 65 60 79

Descarga 56 66 70 74 75 73 66 57 80

Radiado 33 53 52 48 57 52 42 38 61

4

Aspiración 37 57 63 70 75 75 68 61 79

Descarga 67 70 69 72 75 74 67 61 80

Radiado 21 42 48 48 58 51 45 38 60

5

Aspiración 35 57 64 70 74 74 66 59 78

Descarga 61 62 66 72 74 72 64 56 78

Radiado 19 41 48 47 57 50 43 36 59

6

Aspiración 46 64 63 67 69 70 60 55 74

Descarga 51 61 65 69 71 68 61 52 75

Radiado 28 49 47 43 52 47 37 33 56

7

Aspiración 30 51 56 64 69 69 61 55 73

Descarga 61 63 63 66 69 67 61 55 74

Radiado 15 36 41 42 52 45 38 32 54

8

Aspiración 29 51 57 64 68 67 60 53 72

Descarga 54 56 60 65 68 65 58 50 72

Radiado 13 35 42 41 51 44 37 30 52

9

Aspiración 40 58 57 60 63 64 54 49 68

Descarga 45 55 59 63 64 62 55 46 69

Radiado 22 42 41 37 46 41 31 27 49

Espectros de potencia en dB(A)



01/2019 – DE/es

Rejillas de ventilación para  
instalación en pared, ante
pecho de ventana y con
ducto rectangular
Serie AH

Rejillas de ventilación individuales y tramos para disposición continua con lamas de  
perfil especial

 ■ Tamaños nominales 225 × 75 – 1225 × 425 mm y tramos para disposición  
continua

 ■ Rango de caudales de aire 10 – 1235 l/s o 36 – 4446 m³/h
 ■ Rejilla de aluminio con acabado anodizado natural
 ■ Marco frontal de achura 20 mm o 28 mm
 ■ Impulsión horizontal de aire (0°) o en ángulo (15°)
 ■ Fijación oculta

Equipamiento opcional y accesorios
 ■ Rejilla en color RAL CLASSIC
 ■ Marco de montaje
 ■ Marco de montaje para integración de manta filtrante
 ■ Accesorios para regulación de caudal y control de la dirección de salida del  

aire
 ■ Fijación con muelles o taladros avellanados (sólo para marco frontal de  

28 mm)

X XAHtestregistrierung

PD – AH – 1

Rejillas de ventilación fabricadas en aluminio con  
lamas horizontales fijas de manera individual - también  
para disposición lineal



Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto  rectangular
Información general

01/2019 – DE/es

AH

Serie

AH Información general AH – 2
Funcionamiento AH – 4
Datos técnicos AH – 5
Selección rápida AH – 6
Texto para especificación AH – 7
Código de pedido AH – 8
Dimensiones y pesos AH – 11
Detalles de producto AH – 13
Ejemplos de instalación AH – 14
Detalles de instalación AH – 15
Puesta en servicio AH – 16
Información general y definiciones AH – 17

Aplicación
– Rejilla de ventilación Serie AH para impulsión o  

retorno de aire indicada para zonas de confort  
y zonas industriales

– Impulsión de aire para ventilación por mezcla  
de aire

– Lamas rectas (0°) o inclinadas (15°) para  
control de la dirección de salida de aire

– Para instalaciones de caudal de aire constante  
y variable

– Para impulsión de aire a la sala con un  
diferencial de temperaturas desde  
–12 hasta +4 K

– Para instalación en pared, antepecho de  
ventana y conducto rectangular

Características especiales:
– Lamas fijas
– Marco frontal en dos posibles anchuras
– Fijación oculta con tornillos, fijación con  

muelles o taladros avellanados
– También para disposición continua
– Opcionalmente marco de montaje y carcasa  

para integración de manta filtrante

Tamaños nominales
Rejilla
– Longitud nominal: 225, 325, 425, 525, 625,  

825, 1025, 1225 mm
– Altura nominal: 75, 125, 225, 325, 425,  525 mm

Tramo para disposición continua
– Longitud nominal de tramo extremo: 960, 1130,  

1310, 1490, 1670, 1850 mm
– Tamaño nominal del tramo intermedio:  

2000 mm
– Altura nominal: 75, 125, 225, 325 mm

Otras dimensiones bajo pedido

Página

PD – AH – 2

Aplicación



Ejecuciones
– AH: Rejilla
– EAH, MAH: Tramos para disposición continua

Marco frontal
– Anchura 28 mm
– Anchura 20 mm

Fijación
– Fijación oculta
– E11: Fijación oculta por tornillos (marco  

20 mm)
– A11: Taladros avellanados (sólo para marco  

28 mm)
– B11: Fijación con muelles (marco 28 mm)
– F11: Fijación con muelles (marco 20 mm)

Partes y características
– Marco de perfil recto
– Lamas horizontales fijas
– Travesaños laterales verticales
– Junta perimetral montada en fábrica
– Travesaño central para longitudes nominales a  

partir de 625 mm

Accesorios para control
– AG, AS, D, DG: para regulación de caudal y  

control de la dirección de salida del aire

Accesorios
– Marco de montaje: Para una instalación rápida  

y sencilla de las rejillas de ventilación
– Marco para filtro: Marco para integración de  

manta filtrante y fijación con muelles (sólo para  
marco de 28 mm)

Características constructivas
– Anchura del marco frontal 20 mm o 28 mm
– Impulsión de aire mediante ramas rectas (0°) o  

inclinadas (15°) 

Materiales y acabados
– Marco y lamas de aluminio
– Marco y lamas en color natural anodizado E6 

C0
– P1: Marco y lamas pintadas al polvo color RAL  

CLASSIC

Normativas y pautas
– La potencia sonora del ruido regenerado por el  

aire se mide en cumplimiento con EN ISO  
5135.

Mantenimiento
– No requieren de mantenimiento, ya que la  

ejecución y los materiales no son susceptibles  
al desgaste

– Acceso para inspección y limpieza en  
cumplimiento con VDI 6022

 
 

Descripción

Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto  rectangular
Información general
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Datos técnicos

01/2019 – DE/es

AH
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Área geométrica libre

H
L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225
Ageo

mm m²
75 0,004 0,007 0,009 0,012 0,014 0,019 0,024 0,029
125 0,009 0,014 0,020 0,025 0,030 0,041 0,051 0,062
225  0,029 0,040 0,051 0,062 0,084 0,106 0,127
325   0,061 0,077 0,094 0,127 0,160 0,193
425      0,170 0,214 0,258

Área efectiva para salida de aire (impulsión de aire)

H
L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225
Aeff

mm m²
75 0,006 0,009 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034
125 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,066
225 0,034 0,044 0,055 0,066 0,087 0,108 0,129
325 0,066 0,081 0,096 0,129 0,169 0,193
425 0,129 0,169 0,214 0,256

Área efectiva de una rejilla para retorno de aire

H
L [mm]

225 325 425 525 625 825 1025 1225
Aeff

mm m²
75 0,004 0,006 0,009 0,011 0,013 0,017 0,021 0,026
125 0,009 0,013 0,017 0,021 0,026 0,033 0,041 0,049
225 0,026 0,033 0,041 0,049 0,066 0,082 0,090
325 0,049 0,060 0,072 0,095 0,120 0,140
425 0,095 0,122 0,155 0,185

Tamaños nominales desde 225 × 75 hasta1225 × 425 mm
Tramo para disposición continua H: 75, 125, 225, 325 mm
Caudal mínimo de aire 10 – 410 l/s o 36 – 1476 m³/h
Caudal máximo de aire, con LWA máx. 40 dB(A) sin  
accesorios 55 – 1235 l/s o 198 – 4446 m³/h

Diferencia de temperatura de impulsión entre –12 y +4 K
Caudal máximo de aire para una rejilla individual para impulsión de aire

Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto  rectangular



Selección rápida

01/2019 – DE/es

AH
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× LWA = 40 dB(A) con flujo de aire sin restricción+ LWA = 40 dB(A) con flujo de aire restringido un 50 %

AH, rango de caudal de aire

1225 × 425
1025 × 425

825 × 425
625 × 425

1225 × 325
1025 × 325

825 × 325
625 × 325
525 × 325
425 × 325

1225 × 225
1025 × 225

825 × 225
625 × 225
525 × 225
425 × 225
325 × 225

1225 × 125
1025 × 125

825 × 125
625 × 125
525 × 125
425 × 125
325 × 125
225 × 125
1225 × 75
1025 × 75

825 × 75
625 × 75
525 × 75
425 × 75
325 × 75
225 × 75

m3/h35 40 50 100 200 500 1000 2000 5000 8000

l/s10 20 50 100 200 500 1000 2000 2400

Nenngröße

Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto  rectangular



Texto para especificación

01/2019 – DE/es

AH

Este texto para especificación describe las  
propiedades generales del producto. Con nuestro  
programa Easy Product Finder se pueden generar  
textos para otras ejecuciones de producto.

Rejillas de ventilación rectangulares de aluminio,  
indicadas para impulsión y retorno de aire. Marco  
con perfil recto Para instalación en pared o  
antepecho de ventana, también indicado para  
conducto rectangular.
Rejilla lista para instalar, integrada por un marco y  
por lamas horizontales fijas.
Fijación oculta con tornillos, fijación con muelles o  
taladros avellanados, para montaje con marco de  
montaje o sobre una superficie de instalación.
La potencia sonora del ruido regenerado por el  
aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

Características especiales:
– Lamas fijas
– Marco frontal en dos posibles anchuras
– Fijación oculta con tornillos, fijación con  

muelles o taladros avellanados
– También para disposición continua
– Opcionalmente marco de montaje y carcasa  

para integración de manta filtrante

Materiales y acabados
– Marco y lamas de aluminio
– Marco y lamas en color natural anodizado E6 

C0
– P1: Marco y lamas pintadas al polvo color RAL  

CLASSIC

Datos técnicos
– Tamaños nominales: desde  

225 × 75 hasta 1225 × 425 mm
– Tramo intermedio, altura: 75 – 325 mm
– Caudal mínimo de aire (impulsión de aire):  

10 – 410 l/s o 36 – 1476 m³/h
– Caudal máximo de aire (impulsión), con LWA  

máx. 40 dB(A) sin accesorios: 55 – 1235 l/s o  
198 – 4446 m³/h

– Diferencia de temperatura del aire impulsado:  
–12 hasta +4 K

Dimensiones
–   ____________ _______________________ 

 [m³/h]
–  Δpt ___________ _______________________ 

 [Pa]
Ruido de aire generado
– LWA ___________ _______________________ 

 [dB(A)]

PD – AH – 7
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Código de pedido

01/2019 – DE/es

AH
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AH como rejilla individual

     

  AH – 0 – AG  /  825×225  /  A1  /  B11  /  P1  –  RAL ...  

 Serie
AT Una sola rejilla

 Disposición de lamas
0 lamas 0° (rectas)
15 lamas 15° (inclinadas) 

 Accesorios
A Sin accesorios (sólo parrilla de rejilla)
AG Compuerta con lamas en disposición  

opuesta
D Doble deflexión, lamas dispuestas a 90°  

con respecto de las lamas frontales,  
regulables de manera individual

DG D en combinación con AG

 Tamaño [mm]
 L × H

 Marco de montaje
 Sin entrada: vacío
A1 Para marco frontal anchura F = 28 mm
B1 Para marco frontal anchura F = 20 mm

 Fijación
 Sin entrada: fijación oculta con tornillos,  

F = 28 mm
E11 Fijación oculta con tornillos, F = 20 mm
A11 Taladros avellanados, F = 28 mm
B11 Fijación con muelles, F = 28 mm
F11 Fijación con muelles, F = 20 mm

 Acabado
Sin código: Color natural, anodizado E6C0
P1 Pintado al polvo, indicar color de la carta  

RAL CLASSIC

 Grado de brillo
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 Resto de colores RAL 70 %

Ejemplo para pedido: AH-15-AG/825×225/B1/E11
Accesorios para regulación Compuerta con lamas en disposición opuesta
Disposición de lamas 15°
Tamaño 825 × 225 mm
Marco de montaje Con marco de montaje para marco frontal de 20 mm
Fijación Fijación oculta
Acabado Color natural anodizado E6C0

Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto  rectangular



Código de pedido
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AH
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AH, disposición horizontal continua

      

  M – AH – 15 – AG  /  950×225  /  E1  /  A11  /  P1 – RAL ...  

 Serie
AH Rejilla

 Ejecución
E Tramo extremo
EL Tramo extremo izquierdo
ER Tramo extremo derecho
M Tramo intermedio

 Disposición de lamas
0 Lamas 0° (rectas)
15 Lamas a 15° (inclinadas)

 Regulación
A Sin accesorios (sólo parte frontal)
AG Lamas en disposición opuesta
D Doble deflexión
DG D en combinación con AG

 Tamaño nominal [mm]
 E (Tramo extremo) × Altura H
 M (Tramo intermedio) × Altura H

 Marco de montaje
 Sin entrada: sin marco
C1 Para tramo extremo, con marco frontal  

F = 28 mm
D1 Para tramo extremo, F = 20 mm
E1 Para tramo intermedio, F = 28 mm
F1 Para tramo intermedio, F = 20 mm

 Fijación
 Sin entrada: fijación oculta con tornillos,  

F = 28 mm
E11 Fijación oculta con tornillos, F = 20 mm
A11 Taladros avellanados, F = 28 mm

 Acabado
 Sin entrada: color natural anodizado E6C 

0
P1 Pintado en cualquier color carta  

RAL Classic

 Grado de brillo
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 Resto de colores RAL 70 %

Ejemplo para pedido: E-AH-0/1310×225
Tramo Tramo extremo
Accesorios para regulación Ninguno
Disposición de lamas 0°
Tamaño 1310 × 225 mm
Marco de montaje Sin
Fijación Fijación oculta por tornillos, marco frontal 28 mm
Acabado Color natural anodizado E6C0

Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto  rectangular



Código de pedido
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AH-EF

    

  AH – EF  – 15 – AS  /  825×225  /  P1  –  RAL ...  

 Serie
AH Rejilla individual para marco de 28 mm

 Construcción
EF Marco de montaje para manta filtrante y  

fijación con muelles

 Disposición de lamas
0 lamas 0° (rectas)
15 lamas 15° (inclinadas) 

 Accesorios
A Sin accesorios
AS Compuerta de corredera

 Tamaño [mm]
 L × H

 Acabado
Sin código: Color natural, anodizado E6C0
P1 Pintado al polvo, indicar color de la carta  

RAL CLASSIC

 Grado de brillo
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 Resto de colores RAL 70 %

E-EF

 

  E-EF  /  825×225  

 Serie
E-EF Recambio de manta filtrante

 Tamaño [mm]
 L × H

Ejemplo para pedido: AH-EF-0-AS/1025×125/P1-RAL 9010
Disposición de lamas 0°
Accesorios para regulación Compuerta de corredera
Tamaño 1025 × 125 mm
Acabado Pintado al polvo color blanco RAL 9010

Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto  rectangular
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Preliminary Selection

The table below gives a guide for selecting the size of jet nozzles.
The values shown are determined for an isothermal, single free
horizontal air stream. According to our extensive experience, air
velocities of 0.2 m/s for example, with a throw of 30 m., are only
possible in theory as many room parameters must be taken into
account with such throw distances.

If the supply air temperature difference changes, the air stream
deflection in diagram 2 (page 11) must be taken into account.

The noise levels apply to types DUE-S and DUE-V. For other
design variants, corrections must be made.

In the table below no data is given for effective discharge
velocities below 2 m/s nor are values given above a sound
power level rating of 65 dB(A). If the values required lie outside
the limits of this table, the procedures on page 14 should be
followed.

Data for axial air flow, types DUE-S and DUE-V
Throw Air

10 m 20 m 30 m velocity
Size

V
.

LWA LWNC V
.

LWA LWNC V
.

LWA LWNC v- L

l/s m3/h dB(A) NC l/s m3/h dB(A) NC l/s m3/h dB(A) NC m/s

50 8 29 <20 <20 15 54 30 26 23 83 41 37

75 10 36 <20 <20 19 70 27 <20 30 110 43 39

100 11 40 <20 <20 22 80 20 <20 33 120 32 28

125 15 54 <20 <20 30 108 20 <20 45 162 30 26

160 18 66 <20 <20 37 132 <20 <20 55 199 27 23
0,2

200 24 87 <20 <20 48 174 <20 <20 72 261 22 <20

250 30 110 <20 <20 61 220 <20 <20 91 329 <20 <20

315 44 160 <20 <20 78 280 <20 <20 117 421 <20 <20

400 53 190 <20 <20 103 371 <20 <20 155 557 <20 <20

450 72 260 <20 <20 130 470 <20 <20 200 720 <20 <20

50 18 65 40 36 – – – – – – – –

75 24 85 37 33 – – – – – – – –

100 32 115 32 28 55 198 50 46 – – – –

125 38 137 25 21 75 270 45 41 112 403 50 46

160 46 165 20 <20 92 331 41 37 138 496 53 49
0,5

200 60 218 <20 <20 121 436 36 32 182 654 48 44

250 76 274 <20 <20 152 549 33 29 229 823 44 40

315 97 351 <20 <20 195 702 28 24 293 1055 39 35

400 129 464 <20 <20 258 928 25 20 387 1392 36 32

450 150 540 <20 <20 305 1100 <20 <20 500 1800 37 33

50 – – – – – – – – – – – –

75 – – – – – – – – – – – –

100 56 202 50 44 – – – – – – – –

125 76 274 45 41 150 540 63 59 – – – –

160 92 330 42 38 157 662 61 57 – – – –
1,0

200 121 436 36 32 242 872 56 52 – – – –

250 152 548 33 29 305 1098 52 48 – – – –

315 195 702 28 24 390 1404 48 44 585 2106 58 54

400 258 928 25 21 515 1856 45 41 773 2784 56 52

450 278 1000 <20 <20 653 2350 40 36 972 3500 55 51
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Construction · Dimensions

Jet nozzles types DUE are suitable for almost all situations
because of the wide range of variants available.
Type DUE-S is adjustable up and down, whilst the DUE-V in
addition to this can rotate about the nozzle axis.

These basic types offer variations, according to the order code
in page 15, both for fixing to the side of rectangular or circular
ducts with either manual or automatic adjustment (pneumatic or
electric actuator).

Size D1 D2 D3 L1 L2* L3 R Drilling
Details

25 – 21 48 – – 28 58 2 x 180°

50 81 30 110 22 70 39 122 2 x 180°

75 107 40 138 32 75 44 158 2 x 180°

100 128 50 160 35 75 56 180 3 x 120°

125 158 65 190 44 85 59 210 3 x 120°

160 194 87 226 53 100 76 246 3 x 120°

200 242 113 274 67 120 81 294 3 x 120°

250 300 141 333 76 145 97 352 3 x 120°

315 376 181 408 93 175 111 428 4 x 90°

400 474 235 506 101 220 136 526 4 x 90°

450 593 290 625 129 240 176 645 4 x 90°

* For constructions with actuators L2 = 315 mm irrespective of size.

Ø
R

6
0

º

Ø
R

-4

Ø
D

1

L2 L2

Ø
R

6
0

º

Ø
R

-4

ØA

DUE-S-A-E (con boca de conexión)
DUE-S-K-E (sin boca de conexión)

DUE-S-R-E
DUE-S-R (sin motor)

Ø
D

1

6
0

º

Ø
D

2

Ø
D

3

Ø
R

L3

9

L1

DUE-S

L1

Ø
D

1

6
0

º

Ø
D

2

Ø
D

3+
4

Ø
R

L3

9

Ø
D

1+
12

DUE-V

Detalle:
orientación por servomotor
de desplazamiento lineal
eléctrico o neumático

9*

*1,5 para tamaño 25

L3

Ø
D

4 
ex

t.

Ø
D

3

Ø
D

2 
ex

t.

Taladro de Ø4,5 mm.
para tornillos rosca chapa
4,2 x 16 DIN 7973

Holes pre drilled 45 mm Ø
for self tapping screws
4,2 x 16 DIN 7973

Note:
Can be adjusted by an
installed linear electric
actuator

DUE-S-A-E (with circular connection spigot)
DUE-S-K-E (without circular spigot)

DUE-S-R-E
DUE-S-R (without actuator)

*1,5 size 25

Size �R Ø R L L1 ØD1 ØD2

50 125 108 48 70 81 30

75 168 133 55 76 107 40

100 190 155 65 85 128 50

125 220 185 68 103 158 65

160 265 221 85 129 194 87

200 300 269 90 148 242 113

250 360 327 106 173 300 141

315 435 403 120 204 376 181

400 535 501 145 245 474 235

450 655 620 215 325 593 290

Not for size 25.
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Constructions · Dimensions

TROX jet nozzles are suitable for installation on both rectangular
ducts (DUE-S/V and DUE-S/V-Q/R) and circular ducts 

(DUE-S/V-QR and DUE-S-RR). The last two configurations can
only be adjusted manually as fitting of actuators is not possible.

Ø
D

1

6
0

º

Ø
D

2

R

L

Ø
D

1

6
0

º

Ø
D

2

L1

DUE-S-Q DUE-S-R

DUE-S-RR
1) Only available in construction S

DUE-S-QR

DUE-V-Q DUE-V-R

DUE-V-QR

Section DUE-S/V-R
Section DUE-S/V-Q

Section DUE-S-RR
Section DUE-S/V-QR

d

Ø A

D

B

Ø A

H

DUE-S-RR DUE-S-QR

Possible Circular Duct Diameter Ø A
Size 250 315 500 650 800 1,000

D d D d D d D d D d D d
100 146 138 142 138 140 138 139 138 139 138 138 138

125 184 168 178 168 172 168 170 168 170 168 168 168

160 222 204 210 204 208 204 206 204 204 204

200 264 252 259 252 256 252 252 252

250 335 310 323 310 318 310 314 310

315 441 386 413 386 403 386 396 386

400 546 484 520 484 505 484

450 682 603 647 603

Possible Circular Duct Diameter Ø A
Size 250 315 500 650 800 1,000

B H B H B H B H B H B H
100 200 232 200 217 200 206 200 203 200 202 200 202

125 230 292 230 258 230 239 230 235 230 233 230 232

160 275 344 275 291 275 284 275 280 275 278

200 310 334 310 324 310 318 310 316

250 370 416 370 394 370 384 370 380

315 445 548 445 490 445 472 445 462

400 545 646 545 600 545 576

450 665 785 665 727
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A in m: Horizontal distance from nozzles to the air stream
collision point

B in m: Spacing distance between two nozzles in a row.
C, T, S : Variables function of �K

H in m: Nozzle installation height above occupied zone
H1 in m: Height of collision point of two air streams above

occupied zone
H2 in m: Height of collision point of two air streams above 

mounting position for nozzles for isothermal conditions
L in m: Length of air stream for isothermal conditions
Lmax. in m: Max. penetration depth of warm air stream directed

vertically downwards
�K in °: Discharge angle for cold air
�W in °: Discharge for warm air
i : Air induction ratio at distance L
V· in m3/h: Volume flow rate
V· in l/s: Volume flow rate
y in m: Air stream deflection due to temperature difference

from isothermal conditions

veff in m/s: Effective air discharge velocity at nozzle

vK in m/s: Air velocity in duct

v-L in m/s: Mean air stream velocity

v-H1 in m/s: Time average air velocity entering occupied zone

�tZ in K: Temperature difference between supply air and 
room air

�tL in K: Temperature difference between core and 
room air

�tH1 in K: Temperature difference between core, when entering
occupied zone, and room air

�pt in Pa: Total pressure drop

LWA in dB(A): A-weighted sound power level in dB(A)

LWNC : Noise criteria rating of sound power level spectrum
in NC

LWNR : LWNR = LWNC + 1.5

LpA, LpNC : A weighting or NC rating respectively of room sound 
pressure level
LpA � LWA – 8 dB, LpNC � LWNC – 8 dB

Cold air supply

Isothermal air supply 

Warm air supply

Occupied zone

Occupied zone

Nomenclature
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Cold air

�� � K is selected: e.g. �K = 30°

�� L is calculated: L = A/C
(c from table 1)

�� H2 is calculated: H2 = T · A
(T from table 2)

�� ƒ L from diagram 1

�� y from diagram 2

Isothermal air

Horizontal discharge at � = 0°

�� ƒL from diagram 1

Warm air

�� ƒL is specified: e.g. v-L = 0.3 m/s

�� L from diagram 1

�� y from diagram 2

�� H1 is calculated: H1 = H + H2 – y

�� ƒH1 from diagram 3

If ƒH1 differs from set value, procedure must be
repeated with revised � K!

�	 �tH1 from diagram 4:
�tH1 = (�tH1/�t Z) · �t Z

�� v-H1 from diagram 3

If v-H1 deviates from the specified value, � must
be corrected upwards or downwards. 
Repeat the analysis in order to change L and H1.

�� �W is calculated: S = (H + y) / L
(�W from table 3)
Note: �W + �K = max. 60°

Motorised adjustment of the discharge angle on 
a change of supply air temperature is only possible 
up to max. �W + �K = 60°.

�� �t L from diagram 4:
�t L = (�t L/�t Z) · �t Z

� K = ... °

L = ... m

H2 = ... m

ƒL = ... m/s

H1 = ... m

ƒH1 = ... m/s

ƒH1 = ... m/s

�tH1 = ... K

� W = ... °

�tL = ... K

ƒL = ... m/s

y = ... m

ƒL = ... m/s

L = ... m

y = ... m

Volume flow rate ‡
Size of jet nozzle DUE

If a line of nozzles the spacing B
between the nozzles is < 0.15 · A then ƒL

and �t L must be multiplied by 1.4.

Given: Table 1 Table 2 Table 3

Preliminary selection from table on page 3:

Note:

A, H, �tZ Heating, �tZ Cooling, ‡W, ‡K �K C

0 1.00

5 1.00

10 0.98

15 0.97

20 0.94

25 0.91

30 0.87

35 0.82

40 0.77

45 0.71

50 0.64

55 0.57

60 0.50

�K T

0 0.00

5 0.09

10 0.18

15 0.27

20 0.36

25 0.47

30 0.58

35 0.70

40 0.84

45 1.00

50 1.19

55 1.43

60 1.73

�W S

0 0.00

5 0.09

10 0.17

15 0.26

20 0.34

25 0.42

30 0.50

35 0.57

40 0.64

45 0.71

50 0.77

55 0.82

60 0.87

Selection Method
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Example
Data given:
The nozzles are to be fitted at a spacing of 30 m (A = 15 m) and
at a height of H = 6 m above the occupied zone, discharging
towards each other.
The hall is very high, so free jet streams can be assumed.
For cooling, for each nozzle V· K = 280 l/s with �tK = – 8 K and 
for heating, V· W = 70 l/s with �tW = + 4 K.
A motorised up and down movement is required for the nozzles. 
For the heating phase, there will be people in the occupied space, 
and air velocity of ƒL = 0.3 m/s is assumed.

Solution
Procedure see on page 9.
From the pre-selection table on page 3 a 250 size is selected.

Cold air
� �K = 30°
� L = A/C = 15/0.87 = 17.2 m (C from table 1)
� H2 = T · A = 0.58 · 15 = 8.7 m (T from table 2)
� from diagram 1: ƒL = 1.1 m/s
� from diagram 2: y = 0.32 m
� H1 = H + H2 – y = 6 + 8.7 – 0.32 = 14.4 m
� from diagram 3: ƒH1 � 0.05 m/s

Warm air
� data given: ƒL = 0.3 m/s
� from diagram 1: L = 15.5 m
� from diagram 2: y = 1.75 m
� S = (H + y)/L = (6 + 1.75)/15.5 = 0.50

from table 3: �W = 30°
from diagram 7:
at V· = 280 l/s LWA = 49 + 1 = 50 dB(A)

�pt = 260 Pa
at V· = 70 l/s LWA = <20 dB(A)

�pt = 16 Pa

m3/h

5040
4500

3600

2520

1800
1440

1080

l/s

1400
1250

1000

700

500
400

300

150

540

100

360

70

252

50

180

30

108

20

72

15

54

10

36

7

25

5

18

3

11

l/s

m3/h

450

400

315

250

200

150
125
100
75

50

S
iz

e

Caudal de aire V
.

v L
 in

 m
/s

0.2

0.3

0.4

0.5

0.7

1

1.5

2

3

4

5

6

7

10

60

30
25

18
14

12
10

8
6

5L 
= 4

 m
.

25 720200

1 Core velocity and Throw

Technical data

Volume flow rate ‡
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Result
Jet nozzles DUE size 250 must be installed horizontally with the 
motorised movement set such that an angular movement of 30º
upwards occurs with cold air and 30º downwards for warm air.

Distance L in m

Size

2 Air stream deflection

Air stream deflection y is upwards
for warm air and downwards for
cold air.
∆tZ is for warm air + and for 
cold air –.

Vo
lu

m
e 

flo
w

 r
at

e 
‡

A
ir 

st
re

am
 d

ef
le

ct
io

n 
y 

in
 m

Technical data
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15

10

8

6

5

4

3

2

1.5

0.05 0.07 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.7 1

V
L = 2 m

/s
1,6

1.21.00.90.80.70.60.5

VH1 in m/s

H
1 

in
 m

Te
m

pe
ra

tu
re

 q
uo

tie
nt

 ∆
tL

 / 
∆t

Z 
or

 ∆
tH

1 /
 ∆

tZ

0.3

0.2

0.15

0.1

0.07

0.05

0.04

0.03

3 4 5 7 10 15 20 30

3152502001601251007550

Distancia L o bien (L + H) en m

25

Size 400

Distance

In
d

uc
tio

n

2 3 5 7 10 15 20 30

50

m

80

60

40

30

20

15

10

5

75
10

0
12

5
16

0
20

0
25

0
31

5
40

0

Size
 2

5

3 Air flow velocities

Distance L or (L + H1) in m

4 Temperatures quotient 5 Induction

Aerodynamic Data
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30

20

15

10

8

6

5

4

400

315

250

200

160

125

100

25

3

S
iz

e
M

ax
im

um
 p

en
et

ra
tio

n 
L 

m
ax

. i
n 

m

75

450

40

50

60

80

l/s.

m3/h.

7

25

10

36

15

54

20

72

30

108

40

144

50

180

70

252

100

360

l/s m3/h

1250 4500

1000 3600

700 2520

500 1800
400 1440

300 1080
250 900
200 720

150 540

∆t Z
 = +5K

∆t Z
 = 0K

+10K

+15K

+20K

50

∆ t Z

L max

6 Maximum penetration depth of a warm air stream, 
discharging vertically downwards

Lmax. is the maximum penetration depth to which a warm 
air stream can penetrate vertically downwards as a function of
temperature difference.

Aerodynamic Data

Volume flow rate ‡



14

Correction to diagram 7

Size 25 50 75 100 125 160 200 250 315 400 450

LWA / LWNC + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 0 – 1 – 1

25

11 18 36 72

54 108 252

180

540 1080 2520

360 720 1800 3240 m3/h

3 5 7 10 15 20 30 50 70 100 200 500 900
150 300 700

l/s

4500

10

20

30

50

70
100

200

300

500
700
900

P
ér

d
id

a 
d

e 
ca

rg
a 
∆

p
t e

n 
P

a

50 100 125 160 200 250 315 400

5
20

25
30

35
40

45
50

25

450

3600

To
ta

l p
re

ss
ur

e 
dr

op
 ∆

p t
in

 P
a

7 Sound power and pressure drop

For the swivel angle � = +/– 30°

Size Aeff = in m2

25 0.000314

50 0.00070

75 0.001257

100 0.001744

125 0.00294

160 0.00469

200 0.00813

250 0.01289

315 0.02110

400 0.03686

450 0.0580

For adjustment of angle 
no additional correction is
necessary.

veff =   
1000 · Aeff

(m/s)

V· in m3/h, Aeff in m2

V· in l/s, Aeff in m2

V· 

veff =   
3600 · Aeff

(m/s)V· 

Acoustic Data
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Order Details

Specification text
Jet nozzles type DUE suitable for long throw distances with
optimum acoustic properties, preferably used for heating and
cooling in critical areas. The adjustment facility – manual or
automatic using an electric actuator – allows variation in
discharge angle to compensate for changing temperature
differences, adjustment angular range 30º upwards to 30º
downwards in “S” configuration. The manually adjustable 
version “V” can also be rotated through 360°. Due to the wide
range of constructions available, they are suitable for rectangular,
circular duct or for wall installations.

Materials:
The discharge nozzle and face cover ring are in aluminium, the
mounting plate for the eyeball is aluminium or sheet steel,
depending on the type. The connection element and connection
pieces are in galvanised sheet steel according to DIN 17162.
Jet nozzle, cover ring, eyeball, mounting plates, are phosphate
treated  and powder coated in RAL 9010 colour, resistant 
to saturate environment for minimum 100 hours without
deterioration (DIN 50017), other RAL colours available.
On request finish can be natural anodise, also can be provided
with a rear mounted perforated steel plate for control of volume
flow rate.

0 Standard RAL 9010

P1 Powder coated to RAL 9010

S1 Powder coated to RAL 9010

S2 Natural anodize E6-C-0

DUE - S - Q - K - E1 250

25*
50
75

100
125
160
200
250
315
400
450
Size

0 0 P 1 RAL 9003

TEEEEEEEEEEZEEEEEEEEEEU

TEEEEEEEEEEEZEEEEEEEEEEEU

IEEEEOEEEEP

IEEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEP

IEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEEEEEEEEP

IEEEEEEEEEEEOEEEEEEEEEEEP

1) Not available in construction V
2) Only for construction Q,R and plane nozzle Ø
* Only for construction DUE-F

Order Example:
Make: TROX                                                                            
Type: DUE - S - Q - E1 / 250 / 0 / 0 / S1 / RAL 9003                 

Not used State colour

Only for Ø, Q, R 
construction and 
connection K, A and R

Order Code

Fixed F
Angular adjustment S
Rotational and angular adjustment V

Fitted on a square plate Q
With flat circular flange R
Fitted on a flat square plate with
curved flanges for installation 
into a circular duct QR
Fitted on a curved plate for 
installation onto a circular duct1) RR

Duct connection piece for 
rectangular duct2) K
As K plus rear circular spigot 
for direct connection to a circular
duct2) A
Duct connection element 
for circular duct2) R
Perforated plate for control of air
volume flow LB

E1 linear motor 220 V, 50 Hz
E2 linear motor 24 V, 50 Hz
E3 linear motor 24 V, 50 Hz, 0...10 V
E4 rotary motor 220 V, 50 Hz
E5 rotary motor 24 V, 50 Hz
E6 rotary motor 24 V, 50 Hz, 0...10 V

/ / / / /
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Serie FKR-EU

En caso de incendio, las compuertas cortafuego se cierran de manera
automática evitando la propagación de fuego y humo hacia otros sectores
de incendio, a través de la red de conductos de aire. Las compuertas
cortafuego serie FKR-EU están ensayadas de acuerdo con EN 1366-2 y
cumplen con EN 15650.
Están indicadas para su instalación en muros y forjados macizos, tabiques
divisorios ligeros, en paredes ligeras de sectorización y paredes de
conducto. La orientación de instalación y la dirección del flujo de aire no
son críticas.
En caso de incendio, la compuerta se dispara, bien térmicamente con un
fusible a 72 °C o a 95 °C (con ventilación de aire caliente) o
termoeléctricamente, mediante un servomotor con muelle de retorno. El
mecanismo de disparo es accesible, y se pueden realizar
comprobaciones de funcionamiento desde el exterior.
Compuerta cortafuego, serie FKRS-EU, con marcado CE conforme a la
directiva de productos de la construcción 89/106/CE, según norma EN
15650.

PÁGINA PRINCIPAL > Productos > Protección contra fuego y humo > Compuertas cortafuego > Serie FKR-EU

https://www.trox.es/
https://www.trox.es/
https://www.trox.es/productos-c9bb7ba0a6956fa0
https://www.trox.es/productos/protecci%C3%B3n-contra-fuego-y-humo-15a922a781758d77
https://www.trox.es/protecci%C3%B3n-contra-fuego-y-humo/compuertas-cortafuego-b2827abcf769597e
https://www.trox.es/compuertas-cortafuego/serie-fkr-eu-5806334d7452ec2b


 

 

 

TROX España

Ctra. Castellón, Km. 7
Pol. Ind. La Cartuja
E-50720 Zaragoza
Tel: +34 976 50 02 50
Fax + 34 976 50 09 04
Email:trox@trox.es

Servicios on-line:

 TROX Academy

 Contactos

 Formulario de contacto

 Mapa de situación

 Condiciones de venta y garantía

 TROX Plazos de entrega

 Certificado AENOR

 Certificado IQNet

 Certificado TÜV

Líneas teléfonicas de atención:

Delegaciones comerciales
Contacto
 
Customer Service
+34 976 50 02 50
Contacto
Horario de atención al cliente Lunes a
Jueves de 9 a 14 h y de 15h30 a 17h30,
Viernes de 9 a 14 h

TROX EN REDES SOCIALES

Compuerta cortafuego de ejecución circular
En cumplimiento con las exigencias de la norma EN 15650
Resistencia al fuego ensayada en cumplimiento con EN 1366-2
Clasificación de resistencia al fuego en cumplimiento con EN 13501-3; hasta EI
120 (ve, ho i↔o) S
DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001
Indicadas para instalación en tabiques divisorios ligeros, paredes ligeras de
sectorización y paredes de conducto.
Mínimas pérdidas de carga y reducidos niveles de potencia sonora
Integrable en el BMS mediante TROXNETCOM

 

circular

Ø 315 – 800 mm
Clasificación:
EI 120 (ve, ho i↔o) S

Inicio Contactos Imprint Condiciones de contratación Privacidad Aviso legal 24/04/2019 © TROX
España, S.A.

mailto: trox@trox.es
https://www.trox.es/servicios/trox-academy-f4c12af7e29c214f
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/fucionamiento/notificaci%C3%B3n-de-incidencia-9ddd150127b99f77
file:///compuertas-cortafuego/serie-fkr-eu-5806334d7452ec2b
https://www.trox.es:443/downloads/b623032c40cfd2a9/Condiciones-venta_SPprecios2019.pdf
https://www.trox.es:443/downloads/01a641ba852755ed/TROX-Espa-a-Plazos-de-fabricaci-n---Manufacturing-deadlines_20092018.pdf?type=brochure
https://www.trox.es:443/downloads/157f4d3601119e50/CertificadoER-0792-1997_ES_2018-12-03.pdf?type=certificates
https://www.trox.es:443/downloads/e739a4f478e9c60b/IQNetES-0792-1997_2018-12-03.pdf
https://www.trox.es:443/downloads/9d0eec4ab497a3ab/TUV-iso-9001-english.pdf
https://www.trox.es/estamos-a-su-disposici%C3%B3n/delegaciones-comerciales-0e4ef88e57de8eeb
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84?custom_division=customer_service
file:///
https://www.trox.es/contacto-e23263f91123bd84
https://www.trox.es/side-services/imprint-ac85deea780f0252
https://www.trox.es/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-feb908a551ede786
https://www.trox.es/side-services/pol%C3%8Dtica-de-privacidad-6a6194d908ef02cd
https://www.trox.es/side-services/exencion-de-responsabilidad-3994ee7267d27f4d
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Bocas de ventilación
Serie LVS

Bocas de ventilación circulares con orificio central para retorno de aire regulable de  
manera manual

 ■ Tamaños nominales 100, 125, 160, 200 mm
 ■ Rango de caudales de aire 10 – 50 l/s o 36 – 180 m³/h
 ■ Frontal fabricado en chapa de acero, con posibilidad de acabado pintado
 ■ Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
 ■ Para instalación en techo y pared
 ■ Fácil instalación
 ■ Equilibrado de caudal de aire con el simple giro de su aro central
 ■ Solución de bajo coste para estancias de tamaño reducido

X XLVS testregistrierung

PD – LVS – 1

Para extracción de aire 



Bocas de ventilación
Información general

07/2017 – DE/es

LVS

Serie

LVS Información general LVS – 2
Funcionamiento LVS – 3
Datos técnicos LVS – 4
Selección rápida LVS – 5
Texto para especificación LVS – 6
Código de pedido LVS – 7
Dimensiones y pesos LVS – 8
Detalles de instalación LVS – 9
Puesta en servicio LVS – 10
Información general y definiciones LVS – 11

Aplicación
– Las bocas de ventilación Serie  LVS se  

emplean para extracción de aire en estancias  
de reducido tamaño

– Para instalaciones de caudal de aire constante  
y variable

– Para paredes y techos suspendidos

Características especiales:
– Equilibrado de caudal de aire mediante el giro  

del disco central
– Fácil instalación

Tamaños nominales
– 100, 125, 160, 200

Partes y características
– Boca de ventilación con vástago roscado y  

tuerca de bloqueo
– La carcasa incluye un travesaño con un orificio  

para alojar el vástago roscado
– Marco de instalación para integración de la  

boca de ventilación

Materiales y acabados
– Carcasa y disco de ventilación de chapa de  

acero galvanizado
– Marco de instalación, travesaño, vástago  

roscado y tuerca de bloqueo fabricados en  
chapa de acero

– Junta
– Carcasa y disco pintados en color blanco  

RAL 9010

Normativas y pautas
– La potencia sonora del ruido generado por el  

aire se mide en cumplimiento con EN ISO  
5135.

Mantenimiento
– No requieren de mantenimiento, ya que la  

ejecución y los materiales no son susceptibles  
al desgaste

– Acceso para inspección y limpieza en  
cumplimiento con VDI 6022

 
 

Página

PD – LVS – 2

Aplicación

Descripción



Bocas de ventilación
Funcionamiento

07/2017 – DE/es

LVS

Descripción de funcionamiento
Las bocas de ventilación para retorno de aire  
desde las estancias al sistema de retorno de aire  
de la instalación de climatización.

Las bocas de ventilación Serie LVS con disco  
central giratorio. La boca de ventilación facilita  
llevar a cabo el equilibrado del caudal de aire  
durante la puesta en marcha.

PD – LVS – 3

Vista esquemática

④

②

③

①

① Boca de ventilación
② Carcasa

③ Travesaño
④ Vástago roscado con tuerca de bloqueo



Bocas de ventilación
Datos técnicos
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LVS
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Tamaños nominales 100, 125, 160, 200 mm
Caudal mínimo de aire 10 – 25 l/s o 36 – 90 m³/h
Caudal máximo de aire 25 – 50 l/s o 90 – 180 m³/h



Bocas de ventilación
Selección rápida
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LVS

Las tablas de selección rápida proporcionan un  
buen resumen de los caudales de aire y sus  
correspondientes niveles de potencia sonora y  
pérdida de carga.Las tablas de selección rápida  
proporcionan un buen resumen de los caudales  
de aire y sus correspondientes niveles de  
potencia sonora y pérdida de carga.

Ejemplo de dimensionado

Datos iniciales
 = 25 l/s (90 m3/h)
Boca para extracción de aire
Potencia sonora máxima de 30 dB(A)

Selección rápida
Serie LVS
Tamaños nominales seleccionables: 125, 160,  
200
Seleccionado: LVS/125

PD – LVS – 5

LVS/100, LVS/125, potencia sonora y pérdida total de carga

Tamaño
 

Hueco en anchura
5 mm 0 mm –5 mm

Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

100

10 36 8 <15 14 <15 30 16
15 54 19 <15 32 19 67 26
20 72 33 22 56 27 119 33
25 90 52 28 88 32 186 39

125

15 54 9 <15 13 <15 22 <15
20 72 15 <15 23 <15 40 19
25 90 24 <15 36 18 62 24
30 108 35 18 52 23 90 29

LVS/160, potencia sonora y pérdida total de carga

Tamaño
 

Hueco en anchura
5 mm –5 mm –10 mm

Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

160

20 100 9 <15 24 <15 43 17
25 90 14 <15 38 18 67 24
30 108 20 <15 55 23 96 29
35 126 27 16 75 27 131 34

LVS/200, potencia sonora y pérdida total de carga

Tamaño
 

Hueco en anchura
5 mm –5 mm –15 mm

Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

200

25 90 4 <15 9 <15 21 <15
35 126 9 <15 17 <15 41 20
45 162 14 <15 28 16 68 27
50 180 18 <15 34 19 84 30
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Texto para especificación
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LVS

Este texto para especificación describe las  
propiedades generales del producto. Con nuestro  
programa Easy Product Finder se pueden generar  
textos para otras ejecuciones de producto.

Bocas circulares como dispositivos para  
extracción de aire, preferiblemente para estancias  
de tamaño reducido Para instalación en pared y  
techos suspendidos.
Unidad lista para funcionar, formada por carcasa  
con travesaño, disco central giratorio con vástago  
roscado y marco de instalación
El disco central giratorio con el que se lleva a  
cabo el equilibrado del caudal de aire. Disco  
central giratorio con tuerca de bloqueo.
Boca de conexión para conducto en cumplimiento  
con EN 1506 o EN 13180.
La potencia sonora del ruido regenerado por el  
aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

Características especiales:
– Equilibrado de caudal de aire mediante el giro  

del disco central
– Fácil instalación

Materiales y acabados
– Carcasa y disco de ventilación de chapa de  

acero galvanizado
– Marco de instalación, travesaño, vástago  

roscado y tuerca de bloqueo fabricados en  
chapa de acero

– Junta
– Carcasa y disco pintados en color blanco  

RAL 9010

Datos técnicos
– Tamaños nominales: 100, 125, 160, 200 mm
– Caudal mínimo de aire: 10 – 25 l/s o  

36 – 90 m³/h
– Caudal máximo de aire: 25 - 50 l/s o  

90 - 180 m³/h

Dimensiones
–   ____________ _______________________ 

 [m³/h]
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Bocas de ventilación
Código de pedido
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LVS

 

  LVS  /  160  

 Serie
LVS Bocas de ventilación para extracción de aire

 Tamaño [mm]
100
125
160
200

Ejemplo para pedido: LVS/160
Tamaño 160



Bocas de ventilación
Dimensiones y pesos
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LVS

Tamaño
ØD1 L1 L2 L4 ØD ØD2 ØD3 m
mm mm mm mm mm mm mm kg

100 132 8 50 32 99 122 114 0.20
125 162 9 50 38 124 148 140 0.29
160 192 10 50 43 159 184 176 0,44
200 245 11 50 52 199 225 217 0.59

LVS

Ø
D

ØD₁

L₁L₂

L₄

Marco de instalación para LVS y Z-LVS

ØD₂

Ø
D

∅D
₃

L₂



Actuador para selección  
de los valores
de consi gna

Ensayado según
la  norma VDI 6022 
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Controladores VAC
Serie RN

2

Los controladores circulares de caudal de aire operan sin necesidad de energía  
externa, se encargan de la regulación del caudal de aire de impulsión y retorno
de  aire, en instalaciones con un sistema de caudal constante de aire.

 ■ Fijación del caudal de aire mediante escala exterior
 ■ Elevada precisión de regulación
 ■ No requiere de pruebas de funcionamiento en obra
 ■ Adecuadas para velocidades de aire de hasta 12 m/s
 ■ Posibilidad de instalación en cualquier orientación libre de mantenimiento
 ■ Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C

Equipamiento opcional y accesorios
 ■ Aislamiento acústico para la reducción del ruido radiado por la carcasa
 ■ Silenciador secundario serie CA, CS o CF para la reducción del ruido 

de aire  regenerado
 ■ Batería de agua caliente serie WL y batería eléctrica serie EL 

para el  recalentamiento del aire
 ■ Actuador para selección de los valores de consigna

RN 2.1 –

X XRNtestregistrierung
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Para la regulación de caudales constantes de aire
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Variantes

Ejemplos de producto

Controlador VAC variante RN-S,
altura  compacta 

Controlador VAC variante RN 

Controlador VAC variante RN-D Controlador VAC variante RN, con actuador  
para selección de los valores de consigna 
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Aplicación
– Unidad terminal VAC VARYCONTROL
 de  ejecución circular serie RN para una 

regulación  precisa del caudal de aire tanto
 en impulsión  como en retorno,
 adecuada para su instalación
  en sistemas de caudal de aire constante
– Regulación de caudal de aire autónoma
 sin  fuente externa de alimentación
– Gestión simplificada de proyectos
 con pedidos  basados en tamaños nominales
– Caudal de aire de consigna ajustable
 mediante  escala
– Selección entre mín y máx con
 un actuador  opcional

Variantes
– RN-S: Controlador de caudal
 de aire de altura  reducida
– RN: Controlador de caudal de aire
– RN-D: Controlador de caudal
 de aire con  aislamiento acústico
– RN-FL: Controlador de caudal
 de aire con  bridas a ambos lados
– RN-D-FL: Controlador de caudal de aire con  

aislamiento acústico y bridas a ambos lados
– Unidades con aislamiento acústico y/o  

silenciador secundario Serie CA,
 CS o CF para  instalaciones
 con elevadas exigencias  acústicas
– El aislamiento acústico no puede
 ser  desmontado de la unidad

Ejecución
– Chapa de acero galvanizada
– P1: Pintado al polvo, gris (RAL 7001)
– A2: Acero inoxidable

Tamaños nominales
– RN-S: 80, 100, 125
– RN: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400
– RN-FL: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Accesorios
– Actuadores mín/máx: 
 Actuadores para  contacto entre el caudal
 de aire de consigna  mínimo y máximo
– Actuadores modulares: 
 Actuadores para un  equilibrado a intervalos
 del caudal de aire o  selección entre los
 valores de consigna mínimo  y máximo
– Conjuntos retrofit: 
 Actuadores y accesorios  para instalación

Accesorios
– Juntas a ambos lados (montadas en fábrica)
– Bridas de unión a ambos lados

Accesorios opcionales
– Silenciador secundario Series CA, CS ó CF
– Batería de agua caliente Serie WL
– Batería eléctrica Serie EL

Características especiales
– Caudal de aire de consigna
 ajustable mediante  escala
– Elevada precisión de regulación
– Instalación en cualquier orientación

Partes y características
– Controlador listos para funcionar
– Casquillos de baja fricción de la lama
 de la  compuerta (ambos lados)
– Membrana que funciona como
 una compuerta  oscilante
– Disco de leva con muelle de retorno
– Caudal de aire ajustable mediante escala
– Unidades ajustadas y comprobadas en fábrica  

en banco de pruebas antes de su suministro
– Funcionamiento sin problemas incluso con  

condiciones desfavorables antes de la unidad  
(se requiere de un tramo recto antes

 de la  unidad de 1.5 D)

Características constructivas
– Carcasa circular
– Cuello de conexión adecuado para redes
 de  conductos circulares en cumplimiento
 con EN  1506 o EN 13180
– Cuello de conexión con ranura para junta
 de  labio (RN-P1/80 sin membrana)
– RN-FL: Bridas circulares en cumplimient#
 con  EN 12220

Materiales y acabados
– Carcasa y compuerta de regulación
 en chapa  de acero galvanizado
– Muelle de retorno de acero inoxidable
– Membrana de poliuretano
– Casquillos planos con revestimiento PTFE

RN-D
– Aislamiento acústico de chapa
 de acero  galvanizado
– Sellado perimetral para reducción
 del ruido  radiado a través de la carcasa
– Aislamiento de lana mineral

Lana mineral
– En cumplimiento con la norma EN 13501,
 nivel  de resistencia al fuego A2, no inflamable
– Calidad RAL marca RAL-GZ 388
– Biosoluble, y por lo tanto, higénicamente  

seguro en cumplimiento con la normativa  
alemana TRGS 905 (Normativa Técnica

 para  Sustancias Peligrosas) y la directiva 
EU 97/69/ EG

Instalación y puesta en marcha
– Instalación en cualquier orientación
– Caudal de aire de consigna ajustable
 mediante  escala
– No se requiere que un ingeniero
 especialista  en tratamiento de aire
 lleve a cabo mediciones  o ajustes

Normativas y pautas
– Higiénico conforme a la normativa VDI 6022
– Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento  

con EN 1751, clase C

Mantenimiento
– No requiere de mantenimiento,
 ya que la  ejecución y los materiales
 no son susceptibles  al desgaste
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Descripción

Controlador VAC  
variante RN 

Más detalles sobre
los  actuadores consultar 
el  capítulo K5 – 2.2.
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Descripción de funcionamiento
El controlador de caudal de aire es una unidad
de  funcionamiento autónomo que funciona
sin  necesidad de energía auxiliar.
Compuerta de  regulación con casquillos
de baja fricción  regulable mediante fuerzas 
aerodinámicas, de  manera que el caudal
de aire se mantiene  constante entre
un rango de presión diferencial.
Las fuerzas aerodinámicas del flujo de aire
crean  un par de giro de cierre en la compuerta
de  regulación. La membrana se expande e  
incrementa su fuerza, mientras que al mismo  
tiempo se produce un movimiento oscilante
en la  compuerta. La fuerza de cierre encuentra
la  oposición que ejerce el muelle de retorno
que se  despliega sobre el disco de leva.
La forma del  disco de leva permite que la 
compuerta de  regulación modifique su posición 
ante un cambio  en la presión diferencial,
para mantener la  precisión del caudal de aire.

Puesta en servicio de manera eficiente
El caudal del valor de consigna se ajusta
de  manera rápida y sencilla con el puntero
que  incorpora la escala situada en el exterior
de la  unidad, sin necesidad de mediciones.
La principal ventaja que obtenemos con  
compuertas de equilibrado, es que evitamos
tener  que llevar a cabo nuevas mediciones
o ajustes.  En caso de que se produzca una 
variación en la  presión del sistema,
provocada por la apertura o  el cierre de la red
de conductos, la compuerta de  equilibrado 
modifica los caudales de aire del  sistema 
completo, esto no sucedería sin embargo  con 
controladores de caudal de aire  funcionamiento 
autónomo. Un controlador de  funcionamiento 
autónomo reacciona  inmediatamente, ajustando 
la posición de la la  lama de la compuerta de 
regulación,  manteniendo constante el caudal
de aire definido. 
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Datos técnicos 

Funcionamiento

Tamaños nominales 80 – 400 mm

Rango de caudales de aire 11 – 1400 l/s
40 – 5040 m³/h

Ajuste del rango de caudales de aire aprox. 25 – 100 % del nivel de caudal nominal de aire
Nivel de precisión ± 4 %
Presión diferencial 50 – 1000 Pa
Temperatura de funcionamiento 10 – 50 °C

Vista esquemática de la unidad RN

② ③ ④

⑤

⑧⑨

⑦

①

⑥

① Lama de compuerta
② Membrana amortiguadora
③ Entrada de aire a membrana
④ Travesaño
⑤ Muelle de retorno

⑥ Rejilla frontal
⑦ Escala para ajuste de caudal de aire
⑤ Escala para ajuste de caudal de aire
⑨ Junta de labio 
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RN-S/100/D2

Tamaño nominal ..............................................100 
Material ..................... chapa de acero galvanizado
Accesorios ........................... juntas a ambos lados

RN-D-FL/250/G2/B50

Aislamiento acústico .......con aislamiento  acústico
Bridas ............................................ a ambos lados
Material ..................... chapa de acero galvanizado
Tamaño ............................................................250
Accesorios ............ bridas de unión a ambos lados
Actuador ......................................................... B50

Ejemplos de pedido

RN-S

   

  RN-S – P1  /  100  /  D2  

 Serie
RN-S Regulador de caudal de aire

 Materiales
Sin código: chapa de acero galvanizado
P1 Pintado al polvo, gris plata (RAL 7001)
A2 Acero inoxidable

 Tamaño [mm]
80
100
125

 Accesorios
 Sin código: vacío
D2 Juntas a ambos lados

Código de pedido

RN

       

  RN – D – P1 – FL  /  160  /  G2  /  B50  /  300 – 800  

 Serie
RN Regulador de caudal de aire

 Aislamiento acústico
 Sin código: vacío
D Con aislamiento acústico

 Materiales
Sin código: chapa de acero galvanizado
P1 Pintado al polvo, gris plata (RAL 7001)
A2 Acero inoxidable

 Brida
 Sin código: vacío
FL Bridas a ambos lados 

 Tamaño [mm]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Accesorios
 Sin código: vacío
D2 Juntas a ambos lados 
G2 Bridas de unión a ambos lados

 Servomotor
 Sin código: vacío
B50 Todo-nada,
 suministro de energía 24 V AC/ DC
B52 Todo-nada, suministro de energía
 24 V AC/ DC, con interruptor auxiliar
B60 Todo-nada,
 suministro de energía  230 V AC
B62 Todo-nada, suministro de energía  

230 V AC, con interruptor auxiliar
B70 Proporcional, suministro de energía  

24 V AC/DC
B72 Proporcional, suministro de energía  

24 V AC/DC, con interruptor auxiliar

 Caudales de aire [m3/h o l/s]
 sólo actuadores 
 mín – máx ajustados en fábrica
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RN-S/100/D2

Tamaño nominal ..............................................100 
Material ..................... chapa de acero galvanizado
Accesorios ........................... juntas a ambos lados

RN-D-FL/250/G2/B50

Aislamiento acústico .......con aislamiento  acústico
Bridas ............................................ a ambos lados
Material ..................... chapa de acero galvanizado
Tamaño ............................................................250
Accesorios ............ bridas de unión a ambos lados
Actuador ......................................................... B50

Ejemplos de pedido

K5 – 2.1 – 6

RN-S

   

  RN-S – P1  /  100  /  D2  

 Serie
RN-S Regulador de caudal de aire

 Materiales
Sin código: chapa de acero galvanizado
P1 Pintado al polvo, gris plata (RAL 7001)
A2 Acero inoxidable

 Tamaño [mm]
80
100
125

 Accesorios
 Sin código: vacío
D2 Juntas a ambos lados

Código de pedido

RN

       

  RN – D – P1 – FL  /  160  /  G2  /  B50  /  300 – 800  

 Serie
RN Regulador de caudal de aire

 Aislamiento acústico
 Sin código: vacío
D Con aislamiento acústico

 Materiales
Sin código: chapa de acero galvanizado
P1 Pintado al polvo, gris plata (RAL 7001)
A2 Acero inoxidable

 Brida
 Sin código: vacío
FL Bridas a ambos lados 

 Tamaño [mm]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Accesorios
 Sin código: vacío
D2 Juntas a ambos lados 
G2 Bridas de unión a ambos lados

 Servomotor
 Sin código: vacío
B50 Todo-nada,
 suministro de energía 24 V AC/ DC
B52 Todo-nada, suministro de energía
 24 V AC/ DC, con interruptor auxiliar
B60 Todo-nada, suministro de energía  

230 V AC
B62 Todo-nada, suministro de energía  

230 V AC, con interruptor auxiliar
B70 Proporcional, suministro de energía  

24 V AC/DC
B72 Proporcional, suministro de energía  

24 V AC/DC, con interruptor auxiliar

 Caudales de aire [m3/h o l/s]
 sólo actuadores 
 mín – máx ajustados en fábrica

04/2013 – DE/es



Controladores VAC
Datos aerodinámicos RN

2

K5 – 2.1 – 7

Rangos
de caudal de  aire

La presión diferencial  
mínima de los  
controladores VAC
es un  factor importante
a la hora  de diseñar la red 
de  conductos de aire
y  controlar la velocidad 
del  ventilador.

Se deberá garantizar  
suficiente presión  
disponible en la red
de  conductos para
todas las  condiciones
de  funcionamiento
y  unidades terminales. 
Los  puntos de medición 
para  el control de la 
velocidad  del ventilador 
deberán ser  
seleccionados  
acordemente.

Rango de caudales de aire y valores mínimos de presión diferencial

Tamaño


① ② ③ ④
∆

∆pst mín

l/s m³/h Pa ± %

80

11 40 100 105 105 105 20
20 72 100 105 105 105 15
40 144 100 110 115 120 10
45 162 100 110 120 125 8

100

22 79 50 55 55 55 10
40 144 50 55 55 60 8
70 252 50 60 65 70 6
90 324 50 60 70 80 5

125

35 126 50 55 55 55 10
60 216 50 55 55 55 8

115 414 50 60 65 70 6
140 504 50 60 70 80 5

160

60 216 50 55 55 55 10
105 378 50 55 55 55 8
190 684 50 55 60 60 6
240 864 50 55 65 70 5

200

90 324 50 55 55 55 10
160 576 50 55 55 55 8
300 1080 50 55 60 65 6
360 1296 50 55 60 65 5

250

145 522 50 55 55 55 10
255 918 50 55 55 55 8
470 1692 50 55 60 60 6
580 2088 50 55 60 65 5

315

230 828 50 55 55 55 10
400 1440 50 55 55 55 8
750 2700 50 55 60 60 6
920 3312 50 55 60 65 5

400

350 1260 50 55 55 55 10
610 2196 50 55 55 55 8

1130 4068 50 55 55 55 6
1400 5040 50 55 55 60 5

① RN
② RN con silenciado secundario CS/CF, aislamiento de 50 mm, longitud 500 mm
③ RN con silenciador secundario CS/CF, aislamiento de 50 mm, longitud 1000 mm
④ RN con silenciador secundario CS/CF, aislamiento de 50 mm, longitud 1500 mm
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Condiciones
de entrada  de aire

La precisión Δ de  
medida del caudal de aire  
se cumple en la entrada  
de aire mediante  
conductos rectos. Codos,  
intersecciones o  
estrechamientos/ 
ensanchamientos del  
conducto principal,  
producen turbulencias  
que pueden afectar a la  
medición. Las conexiones  
a conducto, p.e.  
bifurcaciones del  
conducto principal deben  
cumplir con lo exigido en  
la norma EN 1505. En  
algunos casos, se precisa  
de secciones rectas de  
conducto a la entrada de  
la unidad.

Sección libre de paso  
sólo con un tramo de  
conducto recto antes
de  la unidad de 1D.

Un codo con un radio de curvatura de 1D – sin un tramo  
recto de conducto antes del controlador VAC – tan  
apenas afecta en la precisión de medida del caudal
de  aire.

Una intersección produce fuertes turbulencias. 
Sólo  podrá alcanzarse la precisión del caudal de aire 
definido  Δ con un tramo de conducto recto de al 
menos 1,5D a  la entrada de la unidad. Longitudes de 
conducto más  cortas a la entrada de la unidad requieren 
de una chapa  perforada en la bifurcación y antes del 
controlador VAC.  Si no existe un tramo recto antes,
la regulación no será  estable, incluso con la chapa 
perforada.

Codo

D

1D

Intersección

1.5D1.5D

D
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Ruido regenerado

Las tablas de selección  
rápida proporcionan un  
buen resumen de los  
niveles de presión sonora  
que pueden alcanzarse  
en el local. Se podrán  
calcular otros valores  
intermedios interpolando.  
El programa de diseño  
Easy Product Finder  
ofrece la posibilidad de  
cálculo de valores  
intermedios precisos y el  
espectro sonoro.

El primer criterio de  
selección para el tamaño  
nominal es la definición  
de los caudales reales  
mín y máx. Las tablas de  
selección rápida están  
basadas en niveles de  
atenuación acústica  
admisibles. Si el nivel de  
presión sonora supera el  
nivel requerido, se deberá  
instalar una unidad  
terminal VAV de mayor  
tamaño y/o un silenciador  
adicional.

Tabla de selección rápida: Nivel de potencia sonora con una presión diferencial de 150 Pa

Tamaño


Ruido regenerado Ruido radiado por la 
carcasa

① ② ③ ④ ① ⑤
LPA LPA1 LPA2 LPA3

l/s m³/h dB(A)

80

11 40 37 24 17 15 22 <15
20 72 39 27 19 17 24 <15
40 144 47 34 24 22 31 <15
45 162 48 35 25 24 32 <15

100

22 79 37 24 17 15 22 <15
40 144 40 47 22 20 21 <15
70 252 47 47 27 26 29 <15
90 324 50 50 30 29 33 <15

125

35 126 37 27 21 18 15 <15
60 216 43 34 27 25 19 <15

115 414 50 41 35 33 27 <15
140 504 52 44 39 37 30 <15

160

60 216 40 32 26 24 29 <15
105 378 45 37 32 29 33 <15
190 684 49 41 35 33 39 <15
240 864 50 41 36 34 41 16

200

90 324 40 31 24 22 28 <15
160 576 43 35 28 26 32 <15
300 1080 48 40 33 32 40 17
360 1296 49 41 35 33 42 20

250

145 522 41 32 24 22 29 15
255 918 42 34 28 26 33 <15
470 1692 46 39 33 31 40 19
580 2088 48 41 35 34 43 22

315

230 828 39 33 26 23 30 <15
400 1440 42 35 29 27 35 <15
750 2700 44 38 32 31 40 19
920 3312 46 41 35 34 43 23

400

350 1260 46 39 33 29 45 <15
610 2196 48 42 36 32 49 18

1130 4068 50 44 38 35 54 24
1400 5040 51 45 40 37 56 27
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① RN
② RN con silenciado secundario CS/CF, aislamiento de 50 mm, longitud 500 mm
③ RN con silenciador secundario CS/CF, aislamiento de 50 mm, longitud 1000 mm
④ RN con silenciador secundario CS/CF, aislamiento de 50 mm, longitud 1500 mm
⑤ RN-D



Controladores VAC
Texto para especificación RN

2

Los controladores circulares para sistemas
de  caudal constante de aire que operan de 
manera  autónoma, sin necesidad de energía 
extra,  adecuados para impulsión y retorno de aire,  
disponibles en 8 tamaños nominales.
Listos para funcionar, formados por una carcasa  
con compuerta de regulación con casquillos
de  baja fricción, membrana, leva exterior y muelle 
de  retorno.
Controladores de caudal de aire sin actuador,  
montado en fábrica a un caudal de aire de  
referencia (con posibilidad de ajuste posterior).
Cuello de conexión con ranura para junta,  
indicado para conexión a conductos de aire
en  cumplimiento con EN 1506 o EN 13180.
Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento
con  EN 1751, clase C

Características especiales
– Caudal de aire de consigna
 ajustable mediante  escala
– Elevada precisión de regulación
– Instalación en cualquier orientación

Materiales y acabados
– Carcasa y compuerta de regulación
 en chapa  de acero galvanizado
– Muelle de retorno de acero inoxidable
– Membrana de poliuretano
– Casquillos planos con revestimiento PTFE

RN-D
– Aislamiento acústico de chapa
 de acero  galvanizado
– Sellado perimetral para reducción
 del ruido  radiado a través de la carcasa
– Aislamiento de lana mineral

Lana mineral
– En cumplimiento con la norma EN 13501,
 nivel  de resistencia al fuego A2, no inflamable
– Calidad RAL marca RAL-GZ 388
– Biosoluble, y por lo tanto, higénicamente  

seguro en cumplimiento con la normativa  
alemana TRGS 905 (Normativa Técnica

 para  Sustancias Peligrosas) y la directiva 
EU 97/69/ EG

Ejecución
– Chapa de acero galvanizada
– P1: Pintado al polvo, gris (RAL 7001)
– A2: Acero inoxidable

Datos  
técnicos
– Tamaños nominales: 80 – 400 mm
– Rango de caudales de aire: 
 11 – 1400 l/s o 40  – 5040 m³/h
– Rango de regulación de caudal de aire,
 aprox.,  25 – 100 % del caudal de aire nominal
– Presión diferencial: 50 – 1000 Pa

Dimensiones
–  ______________________________ [m³/h]
– Δpst ______________________________ [Pa]
– LPA Ruido regenerado _____________ [dB(A)]
– LPA Ruido radiado por la carcasa _____ [dB(A)]
 

 Serie
RN-S Regulador de caudal de aire

 Materiales
Sin código: chapa de acero galvanizado

P1 Pintado al polvo, gris plata (RAL 7001)
A2 Acero inoxidable

 Tamaño [mm]

 Accesorios
 Sin código: vacío

80
100
125

D2 Juntas a ambos lados

K5 – 2.1 – 15

Descripción estándar

Este texto para  
especificación
describe  las propiedades  
generales del producto.  
Con nuestro programa  
Easy Product Finder se  
pueden generar textos  
para otras ejecuciones
de  producto.

Opciones de pedido
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Controladores VAC
Texto para especificación RN

2

 Serie
RN Regulador de caudal de aire

 Aislamiento acústico
 Sin código: vacío

 Materiales
Sin código: chapa de acero galvanizado

 Brida
 Sin código: vacío

 Tamaño [mm]

D Con aislamiento acústico

P1 Pintado al polvo, gris plata (RAL 7001)
A2 Acero inoxidable

FL Bridas a ambos lados 

80
100
125
160
200
250
315
400

 Accesorios
 Sin código: vacío

 Servomotor
 Sin código: vacío

 Caudales de aire [m3/h o l/s]
 sólo actuadores 
 mín – máx ajustados en fábrica

D2 Juntas a ambos lados 
G2 Bridas de unión a ambos lados

B50 Todo-nada,
 suministro de energía  24 V AC/DC
B52 Todo-nada, suministro de energía  

24 V AC/DC, con interruptor auxiliar
B60 Todo-nada,
 suministro de energía  230 V AC
B62 Todo-nada, suministro de energía  

230 V AC, con interruptor auxiliar
B70 Proporcional, 
 suministro de energía  24 V AC/DC
B72 Proporcional, suministro de energía  

24 V AC/DC, con interruptor auxiliar
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Opciones de pedido
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Plenum de conexión  
con compuerta de regu
lación (opcional)

Salida de aire horizontal  
alternativa

Fijación oculta

Instalación en techos  
contínuos

01/2019 – DE/es

Difusores lineales para  
instalación en techo
Serie VSD50

Difusor lineal con difusor frontal de 50 mm (tamaño nominal) y deflectores de aire  
regulables

 ■ Longitud nominal desde 600 hasta  1950 mm, con 1 a 2 ranuras
 ■ Rango de caudales de aire 20 – 120 (l/s)/m o 72 – 432 (m³/h)/m
 ■ Perfil frontal de aluminio extruido
 ■ Para instalaciones de caudal de aire constante y variable
 ■ Indicados para disposición lineal continua
 ■ Elevada inducción con rápida reducción de la diferencia de temperatura y de  

la velocidad del aire
 ■ Deflectores de aire regulables de manera individual para satisfacer las  

necesidades del confort de la sala

Equipamiento opcional y accesorios
 ■ Superficie vista con acabado pintado en cualquier color de la carta RAL  

CLASSIC
 ■ Perfil frontal con marco
 ■ Compuerta para equilibrado de caudal de aire ajustable desde la sala
 ■ Fijación oculta que simplifica la instalación del difusor al techo
 ■ Plenums para disposición simétrica o asimétrica, con o sin aislamiento
 ■ Remates finales, remates en ángulo o piezas en esquina

X XVSD50testregistrierung
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Con perfil frontal ancho para caudales de aire más ele
vados



Difusores lineales para instalación en techo
Información general

01/2019

VSD50

 – DE/es

Serie

VSD50 Información general VSD50 –  2

Funcionamiento VSD50 –  4

Datos técnicos VSD50 –  7

Selección rápida VSD50 –  8

Texto para especificación VSD50 –  10

Código de pedido VSD50 –  11

Ejecuciones VSD50 –  13

Accesorios para control VSD50 –  15

Dimensiones y pesos VSD50 –  17

Detalles de producto VSD50 –  24

Ejemplos de instalación VSD50 –  25

Detalles de instalación VSD50 –  26

Puesta en servicio VSD50 –  29

Información general y definiciones VSD50 –  30

Aplicación
– Difusores lineales Serie VSD50 indicados para  

impulsión y retorno de aire en zonas de confort
– Una salida para descarga de aire horizontal  

alternativa, alternativa inclinada; flujo de aire  
turbulento (ventilación por mezcla de aire)

– Elevada inducción con rápida reducción de la  
diferencia de temperatura y de la velocidad del  
aire

– Para instalaciones de caudal de aire constante  
y variable

– Para impulsión de aire a la sala con un  
diferencial de temperaturas desde  
–10 hasta +10 K

– Indicado para salas con alturas de hasta 4 m  
(perfil de baja silueta indicado para techos  
suspendidos)

– Instalación en techos suspendidos; plenums  
de silueta reducida indicados para forjados con  
una escasa altura

– Indicados para disposición lineal continua

Características especiales:
– Deflectores de aire regulables de manera  

individual para satisfacer las necesidades del  
confort de la sala

– Elevada inducción con rápida reducción de la  
diferencia de temperatura y de la velocidad del  
aire

– Parte frontal del difusor optimizada para  
alcanzar un caudal de aire máximo con baja  
potencia sonora

– Indicados para disposición lineal continua

Tamaños nominales
– LN: 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500,  

1650, 1800, 1950 mm
– Perfil frontal suministrable en tamaños  

intermedios desde 300 hasta 1950 mm, en  
incrementos de 1 mm

Página
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Aplicación



Ejecuciones
– VSD50*: 1 o 2 ranuras
– VSD50*F: Sólo perfil frontal
– VSD50*E: Sección en esquina
– VSD50...: Perfil sin marco frontal
– VSD50.../B00: Perfil con marco frontal
– VSD50...: Deflectores de aire en color negro
– VSD50.../WW: Deflectores de aire en color  

blanco

Fijación del plenum y el perfil frontal
– AK: Plenum y fijación con grapas
– DK: Plenum con aislamiento y fijación con  

grapas
– AS: Plenum y fijación oculta
– DS: Plenum con aislamiento y fijación oculta
– AA: Plenum asimétrico y fijación con grapas

Partes y características
– Perfil frontal con deflectores de aire regulables  

de manera individual
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Fijación oculta (simplifica la instalación del  

perfil frontal) o fijación con grapas
– Para disposición continua, los difusores  

lineales precisan de pasadores de  
acoplamiento y pletinas

Accesorios para control
– M: Compuerta de regulación para equilibrado  

de caudal
– C1, C2: Dos remates
– C5, C6: Dos remates en ángulo

Accesorios
– Junta de labio

Accesorios opcionales
– EP: Dos remates finales
– EW: Dos remates en ángulo
– Se deberá pedir por separado para disposición  

continua

Características constructivas
– Boca de conexión para redes de conductos  

circulares en cumpliminento con EN 1506 o  
EN 13180

– Boca con ranura para la junta de labio (si se  
solicita la junta de labio como accesorio)

Materiales y acabados
– Placa frontal de difusor fabricado en aluminio  

extruido
– Deflectores de aire fabricados en plástico,  

UL 94, con retardante al fuego V0
– Plenum fabricado en chapa de acero  

galvanizado
– Remates y remates en ángulo de aluminio
– Junta de labio de goma
– Aislamiento de lana mineral
– Placa frontal de difusor con acabado  

anodizado en color natural E6C0
– P1: Pintado al polvo color RAL CLASSIC
– Deflectores de aire en color negro RAL 9005
– WW: Deflectores de aire en color blanco  similar 

RAL 9010

Lana mineral
– En cumplimiento con EN 13501, resistente al  

fuego clase A1, no inflamable
– Calidad RAL marca RALGZ 388
– Biosoluble y, por lo tanto, higénicamente  

seguro en cumplimiento con la normativa  
alemana TRGS 905 (Normativa Técnica para  
Sustancias Peligrosas) y la directiva EU 97/69/ 
EC

– Reforzado con material de fibra de vidrio para  
protección frente a la erosión producida por  
velocidades del flujo de aire de hasta 20 m/s

– Inerte a hongos y al crecimiento de bacterias

Normativas y pautas
– La potencia sonora del ruido generado por el  

aire se mide en cumplimiento con EN ISO  
5135.

Mantenimiento
– No requieren de mantenimiento, ya que la  

ejecución y los materiales no son susceptibles  
al desgaste

– Acceso para inspección y limpieza en  
cumplimiento con VDI 6022

 
 

Descripción

Difusores lineales para instalación en techo
Información general
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VSD50
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Difusores lineales para instalación en techo
Funcionamiento

01/2019

VSD50

 – DE/es

Descripción de funcionamiento
Los difusores lineales dirigen el aire desde el  
sistema de climatización a la sala, de manera  
tanto horizontal como inclinada. El flujo de aire  
resultante provoca la inducción de un elevado  
caudal de aire existente en la sala, reduciendo de  
manera rápida la velocidad del aire y la diferencia  
de temperatura existene entre el aire impulsado y  
el aire de la sala. El resultado es una correcta  
ventilación por mezcla de aire con escasa  
turbulencia en la zona de ocupación.
Difusores lineales Serie VSD50 disponen de  
deflectores de aire regulables. 

El patrón de aire es  ajustable para satisfacer las 
exigencias de  diferentes salas. Una salida para 
descarga de aire  o alternativa de descarga 
horizontal. Posibilidad  de impulsión inclinada de 
aire en modo  calefacción. Rango de diferencias 
de temperatura  del aire que se impulsa a la sala 
desde –10 hasta  +10 K.
Una compuerta de regulación (opcional)  simplifica 
el equilibrado del caudal de aire para su  puesta 
en servicio
Los difusores serie VSD50 aportan una estética  
uniforme a la sala, además de llevar a cabo la  
extracción de aire.
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Vista esquemática de un difusor VSD50 para fijación con grapas

①

②

③

④ ⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨

① Perfil frontal
② Deflectores de aire regulables
③ Cuello
④ Plenum
⑤ Elementos para suspensión
⑥ Boca

Equipamiento opcional
⑦ Junta de labio
⑧ Compuerta de regulación para equilibrado de  

caudal
⑨ Fijación con grapas



Difusores lineales para instalación en techo
Datos técnicos
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VSD50
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Longitud nominal 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1950 mm
Número de ranuras 1, 2
Cuello de prolongación 0, 25, 50, 75, 100, 125 mm
Caudal mínimo de aire 20 – 40 (l/s)/m o 72 – 144 (m³/h)/m
Caudal de aire máximo con LWA ≅ 50 dB(A) 70 – 120 (l/s)/m o 252 – 432 (m³/h)/m
Diferencia de temperatura de impulsión desde –10 hasta +10 K



Difusores lineales para instalación en techo
Selección rápida

01/2019

VSD50

 – DE/es

Las tablas de selección rápida proporcionan un  
buen resumen de los caudales dea ire y sus  
correspondientes niveles de potencia sonora y  
pérdida de carga.
El caudal máximo de aire hace referencia a una  
potencia sonora de aprox., 50 dB (A) y compuerta  
de regulación con lama en posición 0°.
Con nuestro programa Easy Product Finder se  
pueden generar técnicos para otras  
configuraciones de funcionamiento.
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VSD501, impulsión de aire, descarga de aire alternativa, potencia sonora y pérdida total de carga

Longitud nominal
 

Posición de la lama de la compuerta
0° 45° 90°

D = 123 D = 158 D = 123 D = 158 D = 123 D = 158
Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
600 11 38 4 <15 3 <15 5 <15 4 <15 7 <15 4 <15
600 25 90 19 31 17 28 25 32 20 28 36 32 24 28
600 40 144 49 45 44 42 65 46 50 42 91 46 60 42
600 50 180 77 52 69 49 101 53 78 49 143 54 93 50
750 15 54 5 <15 4 <15 7 15 5 <15 11 15 7 12
750 30 108 20 33 17 29 28 33 20 29 43 34 25 29
750 40 144 35 41 30 37 50 42 35 37 77 42 45 38
750 55 198 65 51 56 47 94 52 66 48 145 53 85 48
900 15 54 4 <15 3 <15 6 <15 4 <15 10 <15 5 <15
900 35 126 20 34 17 30 32 34 21 30 53 35 28 31
900 50 180 41 44 33 41 65 45 42 41 107 46 58 41
900 65 234 70 53 56 49 110 54 71 49 181 55 97 50

1050 20 72 6 17 4 <15 9 17 6 <15 16 18 8 <15
1050 40 144 22 35 17 31 37 36 22 32 64 37 32 32
1050 55 198 41 45 31 41 70 45 42 41 120 46 60 42
1050 70 252 66 52 50 48 113 53 68 49 195 55 98 50
1200 25 90 7 20 5 17 13 21 8 17 24 21 11 17
1200 40 144 19 33 13 29 34 34 19 29 61 34 29 30
1200 55 198 35 42 25 38 64 43 36 39 114 44 54 39
1200 75 270 64 52 47 48 118 53 67 48 212 54 101 49
1350 25 90 7 19 5 15 13 19 7 15 23 20 11 15
1350 45 162 21 34 14 30 40 35 21 31 74 36 34 31
1350 65 234 43 45 29 41 83 46 44 42 154 47 70 42
1350 80 288 65 52 44 48 126 53 67 48 233 54 106 49
1500 30 108 8 22 6 18 17 22 9 18 32 23 14 19
1500 50 180 23 36 15 31 47 37 24 32 89 37 39 33
1500 70 252 45 46 29 41 92 47 47 42 174 48 77 43
1500 85 306 66 52 43 47 135 53 69 48 256 55 113 49
1650 30 108 5 18 4 <15 7 18 5 <15 11 19 6 <15
1650 50 180 13 31 11 28 20 32 13 28 31 33 18 28
1650 75 270 29 43 24 40 44 44 30 40 70 45 39 40
1650 100 360 51 52 43 49 78 53 52 49 124 54 69 50
1800 35 126 6 20 5 17 9 21 6 17 15 21 8 17
1800 58 210 16 34 13 30 25 35 16 31 40 36 22 31
1800 82 294 30 44 25 40 48 45 31 41 79 46 42 41
1800 105 378 50 52 41 48 79 53 51 49 130 54 70 50
1950 35 126 5 19 4 16 8 20 5 16 14 20 7 16
1950 60 216 15 34 12 30 24 34 15 30 41 35 21 31
1950 85 306 30 44 23 40 49 45 30 41 82 46 42 41
1950 110 396 49 52 39 48 81 53 51 49 137 55 71 50



Difusores lineales para instalación en techo
Selección rápida
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VSD50
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VSD502, impulsión de aire, descarga de aire alternativa horizontal, potencia sonora y pérdida total de carga

Longitud nominal
 

Posición de la lama de la compuerta
0° 45° 90°

D = 158 D = 198 D = 158 D = 198 D = 158 D = 198
Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA

l/s m³/h Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)
600 25 90 5 17 5 <15 8 17 6 <15 11 17 7 <15
600 45 162 17 32 15 29 24 33 18 29 37 33 23 29
600 65 234 35 43 31 40 50 44 37 40 76 45 47 41
600 85 306 60 52 52 49 85 53 62 49 130 54 80 50
750 30 108 6 18 5 <15 9 18 6 <15 14 19 8 15
750 50 180 15 31 12 28 24 32 16 28 39 33 22 29
750 80 288 38 45 31 42 61 46 41 42 100 47 56 43
750 100 360 60 53 49 49 95 54 63 50 156 55 88 51
900 35 126 6 19 5 16 10 19 6 16 18 20 9 16
900 60 216 17 34 13 30 30 34 18 30 52 35 27 31
900 85 306 34 44 26 40 60 45 37 41 104 46 55 42
900 110 396 57 52 44 49 100 53 61 49 174 55 91 50

1050 40 144 7 20 5 17 12 21 7 17 22 21 11 17
1050 65 234 17 33 12 30 32 34 18 30 58 35 29 31
1050 90 324 32 43 23 39 61 44 35 40 110 45 55 41
1050 120 432 57 52 41 48 108 53 62 49 196 55 98 50
1200 45 162 7 21 5 18 14 22 8 18 27 23 13 18
1200 70 252 17 33 12 30 34 34 19 30 64 35 31 31
1200 100 360 35 44 24 40 70 45 38 41 131 46 63 42
1200 130 468 58 52 40 48 118 54 64 49 222 55 106 50
1350 50 180 8 22 5 19 17 23 9 19 32 24 15 19
1350 80 288 20 35 13 31 43 36 22 32 82 37 38 33
1350 110 396 38 45 25 41 80 46 42 42 155 47 72 43
1350 140 504 61 52 40 48 130 54 68 50 250 56 116 51
1500 55 198 9 23 6 19 20 24 10 20 38 25 17 20
1500 90 324 23 37 15 33 52 38 26 34 102 39 46 35
1500 125 450 45 47 28 43 100 48 50 44 196 50 89 45
1500 150 540 65 53 40 49 144 54 72 50 282 56 128 51
1650 60 216 5 21 4 18 9 22 6 18 15 22 8 18
1650 95 342 13 34 11 31 22 35 14 31 37 36 20 31
1650 135 486 26 45 21 41 44 46 28 42 75 47 41 42
1650 175 630 44 53 35 49 74 54 47 50 126 56 68 51
1800 65 234 6 22 4 19 10 23 6 19 17 23 9 19
1800 105 378 14 36 11 32 25 36 16 32 44 37 23 33
1800 145 522 27 45 21 42 48 46 29 42 83 47 44 43
1800 185 666 44 53 34 50 78 54 48 50 135 56 71 51
1950 70 252 6 23 5 19 11 24 6 20 19 24 10 20
1950 110 396 14 36 11 32 26 36 16 32 47 37 24 33
1950 150 540 27 45 20 41 48 46 29 42 86 47 44 43
1950 190 684 43 52 32 49 78 54 46 50 138 55 71 51



Difusores lineales para instalación en techo
Texto para especificación

01/2019

VSD50

 – DE/es

Este texto para especificación describe las  
propiedades generales del producto. Con nuestro  
programa Easy Product Finder se pueden generar  
textos para otras ejecuciones de producto.

Difusores lineales con deflectores de aire  
regulables de manera individual y perfil frontal  
estético con una o dos ranuras, para impulsión de  
aire horizontal, horizontal alternativa o alternativa  
inclinada. Para impulsión y retorno de aire  
Instalación en sistemas de techo suspendido.
Unidades listas para instalar formadas por un  
perfil frontal con deflectores de aire regulables  
manualmente de color negro o blanco y un  
plenum con boca para entrada horizontal de aire y  
elementos para suspensión.
Fijación con grapas o fijación oculta
Boca de conexión para redes de conductos  
circulares en cumplimiento con EN 1506 o  
EN 13180.
La potencia sonora del ruido regenerado por el  
aire se mide en cumplimiento con EN ISO 5135.

Características especiales:
– Deflectores de aire regulables de manera  

individual para satisfacer las necesidades del  
confort de la sala

– Elevada inducción con rápida reducción de la  
diferencia de temperatura y de la velocidad del  
aire

– Parte frontal del difusor optimizada para  
alcanzar un caudal de aire máximo con baja  
potencia sonora

– Indicados para disposición lineal continua

Materiales y acabados
– Placa frontal de difusor fabricado en aluminio  

extruido
– Deflectores de aire fabricados en plástico,  

UL 94, con retardante al fuego V0
– Plenum fabricado en chapa de acero  

galvanizado
– Remates y remates en ángulo de aluminio
– Junta de labio de goma
– Aislamiento de lana mineral
– Placa frontal de difusor con acabado  

anodizado en color natural E6C0
– P1: Pintado al polvo color RAL CLASSIC
– Deflectores de aire en color negro RAL 9005
– WW: Deflectores de aire en color blanco  similar 

RAL 9010

Lana mineral
– En cumplimiento con EN 13501, resistente al  

fuego clase A1, no inflamable
– Calidad RAL marca RALGZ 388
– Biosoluble y, por lo tanto, higénicamente  

seguro en cumplimiento con la normativa  
alemana TRGS 905 (Normativa Técnica para  
Sustancias Peligrosas) y la directiva EU 97/69/ 
EC

– Reforzado con material de fibra de vidrio para  
protección frente a la erosión producida por  
velocidades del flujo de aire de hasta 20 m/s

– Inerte a hongos y al crecimiento de bacterias

Datos técnicos
– Longitud nominal: 600 – 1950 mm
– Número de ranuras: 1, 2
– Cuello de prolongación: 0, 25, 50, 75, 100,  

125 mm
– Caudal mínimo de aire: 20 – 40 (l/s)/m o  

72 – 144 (m³/h)/m
– Caudal máximo de aire con LWA ≅ 50 dB(A):  

70 – 120 (l/s)/m o 252 – 432 (m³/h)/m
– Diferencia de temperatura del aire impulsado:  

–10 hasta +10 K

Dimensiones
–   ____________ _______________________ 

 [m³/h]
–  Δpt ___________ _______________________ 

 [Pa]
Ruido de aire generado
– LWA ___________ _______________________ 

 [dB(A)]
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Difusores lineales para instalación en techo
Código de pedido
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VSD50
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VSD50

          

  VSD50 – 1 – AK – M – L  /  900×123×25  /  C2  /  B00  /  P1 – RAL ...  /  WS  /  WW  

 Serie
VSD50 Difusor lineal

 Número de ranuras
1
2

 Conexión
F Sólo perfil frontal
E Sólo sección en esquina 90°
 Plenum
AK Para fijación con grapas
DK Con aislamiento y fijación por grapas
AS Fijación oculta
DS Con aislamiento y fijación oculta
AA Asimétrico y fijación con grapas

 Los difusores con plenum de menor  
tamaño o con secciones no activas,  
precisan de una parte ciega en la parte  
posterior

 Longitud de la parte ciega = L1 – L3

 Compuerta de regulación para equilibrado de  
caudal
 Sin entrada: vacío
M Con compuerta de regulación 

 Accesorios
 Sin entrada: vacío
L Con junta

 Tamaño nominal [mm]
 Longitud nominal LN
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950

 Indicar ØD e Y sólo para AK, DK, AS, DS y  
AA

 Hasta LN 1500 con una boca, desde  
LN 1650 con dos bocas

 diámetro de la boca ØD
123 1 ranura
158 1 o 2 ranuras
198 2 ranura

 Cuello de prolongación Y
 Sin entrada: 0
25
50
75
100
125 (sólo AK, DK para AA)

 Remates
 Sin entrada: 
 sin remates en ángulo a ambos lados  

montados en fábrica
C1 para perfil 000
C2 para perfil B00
 Remates a ambos lados montados en  

fábrica
C5 para perfil 000
C6 para perfil B00
 Los difusores para disposición continua se  

deberán pedir por separado

 Marco frontal
 Sin entrada: sin (sólo AK, DK, AA)
B00 Con marco frontal

 Acabado
Sin código: Color natural, anodizado E6C0
P1 Pintado al polvo, indicar color de la carta  

RAL CLASSIC

 Grado de brillo
 RAL 9010 50 %
 RAL 9006 30 %
 Resto de colores RAL 70 %

 Patrón de aire
 Sin entrada: horizontal alternativa (WH)
WS Alternativa inclinada
HL Horizontal izquierda (en sentido contrario  

desde la boca)
HR Horizontal derecha (mismo sentido que la  

boca)

 Color de los deflectores de aire
Sin código: Negro RAL 9005
WW Similar color blanco RAL 9010



Difusores lineales para instalación en techo
Código de pedido

01/2019

VSD50

 – DE/esPD – VSD50 – 12

VSD50

   

  VSD50 – 1 – EW  /  B00  /  P1 – RAL ...  



 Serie
VSD50 Difusor lineal

 Número de ranuras
1
2

 Remates
EP Dos remates
EW Dos remates en ángulo

 Marco frontal
000 Perfil sin marco frontal
B00 Perfil con marco frontal

 Acabado
Sin código: Color natural, anodizado E6C0
P1 Pintado al polvo, indicar color de la carta  

RAL CLASSIC

Ejemplo de pedido: VSD50-1-AK-M-L/900×123/C1/B00/P1-RAL 9010/WS/WW
Número de ranuras 1
Conexión Plenum para fijación con grapas
Compuerta de regulación para equilibrado de  
caudal Con

Accesorios Junta de labio
Tamaño nominal / diámetro de la boca 900 × 123 mm
Cuello de prolongación Sin
Remates finales Remates
Marco frontal Con
Acabado Color blanco RAL 9010, grado de brillo 50 %
Patrón de aire Alternativa en ángulo
Color de los deflectores de aire Blanco



Difusores lineales para instalación en techo
Ejecuciones

01/2019 – DE/es

VSD50

VSD50*AS

Variante
– Difusor lineal con plenum para fijación oculta
– Fijación oculta sólo para perfil B00 (con marco  

frontal)

Partes y características
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Fijación oculta
– Compuerta de equilibrado (opcional)
– Junta de labio (opcional)

VSD50*DS

Variante
– Difusor lineal con plenum para fijación oculta
– Plenum con aislamiento
– Fijación oculta sólo para perfil B00 (con marco  

frontal)

Partes y características
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Fijación oculta
– Aislamiento térmico y acústico (revestimiento)
– Compuerta de equilibrado (opcional)
– Junta de labio (opcional)

Perfil frontal sin marco  
con deflectores de aire  
negros

Perfil frontal sin marco  
con deflectores de aire  
blancos

Perfil frontal con marco  
y deflectores de aire  
negros

Perfil frontal con marco  
y deflectores de aire  
blancos

PD – VSD50 – 13

VSD50-2/.../B00VSD502 VSD502/.../WW VSD50-2/.../B00/.../ 
WW



Difusores lineales para instalación en techo
Ejecuciones

01/2019

VSD50

 – DE/es

VSD50*DK

Variante
– Difusor lineal con plenum para fijación con  

grapas
– Plenum con aislamiento

Partes y características
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Fijación oculta
– Aislamiento térmico y acústico (revestimiento)
– Compuerta de equilibrado (opcional)
– Junta de labio (opcional)

VSD50*AA

Variante
– Difusor lineal con plenum para fijación con  

grapas
– Plenum de conexión asimétrico 

Partes y características
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Plenum de conexión asimétrico 
– Compuerta de equilibrado (opcional)
– Junta de labio (opcional)

PD – VSD50 – 14

VSD50*AK

Variante
– Difusor lineal con plenum para fijación con  

grapas

Partes y características
– Plenum para conexión horizontal a conducto
– Compuerta de equilibrado (opcional)
– Junta de labio (opcional)
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KEY FEATURES

CAnAdiAn SolAR inC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

MAXPoWER 
CS6U- 325| 330| 335P

Excellent module efficiency of 
up to: 17.23 % 

IP68 junction box for long-term 
weather endurance

MAnAgEMEnT SYSTEM CERTiFiCATES*

Heavy snow load up to 5400 Pa,  
wind load up to 3600 Pa*

Canadian Solar‘s modules use the latest innovative 
cell technology, increasing module power output and 
system reliability, ensured by 17 years of experience 
in module manufacturing, well-engineered module 
design, stringent BOM quality testing, an automated 
manufacturing process and 100% EL testing.

PRodUCT CERTiFiCATES*

High PTC rating of up to: 92.18 %High

*For detail information, please refer to Installation Manual.

CAnAdiAn SolAR inC. is committed to providing high 
quality solar products, solar system solutions and services 
to customers around the world. No. 1 module supplier for 
quality and performance/price ratio in IHS Module Customer 
Insight Survey. As a leading PV project developer and 
manufacturer of solar modules with over 30 GW deployed 
around the world since 2001.

* We can provide this product with special BOM specifically certified with salt 
mist, ammonia and sand blowing tests. Please talk to our local technical sales 
representatives to get your customized solutions.

IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / INMETRO / CEC AU / KEMCO / SII

UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida)

UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE 

UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 / IEC 60068-2-68: SGS

Take-e-way

ISO 9001:2015 / Quality management system

ISO 14001:2015 / Standards for environmental management system

OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

linear power output warranty

product warranty on materials 
and workmanship

iP68



ElECTRiCAl dATA | STC*
CS6U	 325P													330P													335P	
Nominal Max. Power (Pmax)  325 W           330 W           335 W 
Opt. Operating Voltage (Vmp) 37.0 V           37.2 V           37.4 V 
Opt. Operating Current (Imp) 8.78 A           8.88 A           8.96 A
Open Circuit Voltage (Voc) 45.5 V           45.6 V           45.8 V
Short Circuit Current (Isc) 9.34 A           9.45 A           9.54 A 
Module Efficiency 16.72%           16.97%           17.23% 
Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage  1000 V (IEC/UL) or 1500 V (IEC/UL)
Module Fire Performance TYPE 1 (UL 1703) or   
  CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating 15 A
Application Classification Class A
Power Tolerance 0 ~ + 5 W

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM 1.5 and 
cell temperature of 25°C.

ElECTRiCAl dATA | nMoT*
CS6U	 325P													330P												335P
Nominal Max. Power (Pmax)      239 W           243 W          247 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 34.0 V            34.2 V          34.4 V 
Opt. Operating Current (Imp) 7.03 A            7.10 A          7.17 A
Open Circuit Voltage (Voc) 42.4 V            42.5 V           42.6 V
Short Circuit Current (Isc) 7.54 A            7.63 A           7.70 A

* Under Nominal Module Operating Temperature (NMOT), irradiance of 800 W/m2,                  
    spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

MECHAniCAl dATA 
Specification	 Data
Cell Type  Poly-crystalline, 6 inch
Cell Arrangement  72 (6 ˣ 12)
Dimensions  1960 x  992 x  35 mm  
 (77.2 x  39.1 x  1.38 in)
Weight 22.4 kg (49.4 lbs)
Front Cover 3.2 mm tempered glass
Frame Material Anodized aluminium alloy
J-Box IP68, 3 bypass diodes
Cable                4.0 mm2 (IEC), 12 AWG (UL),  
   1160 mm (45.7 in)
Connector     T4 series                                                                                                                   
Per Pallet  30 pieces
Per Container (40‘ HQ)  720 pieces

TEMPERATURE CHARACTERiSTiCS
Specification	 Data
Temperature Coefficient (Pmax)  -0.40 % / °C
Temperature Coefficient (Voc) -0.31 % / °C 
Temperature Coefficient (Isc) 0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature (NMOT) 43 ± 3 °C

PARTnER SECTion

PERFoRMAnCE AT loW iRRAdiAnCE
Outstanding performance at low irradiance, with an 
average relative efficiency of 96.0 % for irradiances 
between 200 W/m2 and 1000 W/m2 (AM 1.5, 25°C).

CAnAdiAn SolAR inC.                                                                             
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

* The specifications and key features contained in this datasheet may deviate slightly 
from our actual products due to the on-going innovation and product enhancement. 
Canadian Solar Inc. reserves the right to make necessary adjustment to the 
information described herein at any time without further notice.

Sept. 2018. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.57_EN
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FRONIUS ENERGY PACKAGE 

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

/ Tecnología 
SnapINverter

/ Comunicación 
de datos integrada

/ La solución de almacenamiento para 24 horas de sol

/ Seguimiento 
inteligente GMPP

/ Smart Grid 
Ready

/ Tecnología
Multi-Flow

0

100

/ Inyección cero

/ El Fronius Energy Package es la solución perfecta de autoconsumo con almacenamiento para conseguir “24 horas de
sol”. Con categorías de potencia de 3,0, 4,0 y 5,0 kW, el inversor trifásico Fronius Symo Hybrid permite acumular hasta
12 kW/h en la batería de litio Fronius Solar Battery para disponer de energía del sol en todo momento. El resultado de
esto es la maximización del autoconsumo y la más alta independencia del suministro energético proveniente de la red.
Además, la función de emergencia permitirá que, en caso de fallo o corte en el suministro eléctrico de la red, el sistema
pueda funcionar en “off-grid” con la energía instantánea y acumulada para abastecer los consumos hasta que el 
suministro eléctrico de la red sea restablecido. Gracias al Fronius Smart Meter, los flujos de energía que se dan en el 
sistema garantizan la máxima optimización del autoconsumo, registrando también las curvas de carga del hogar que 
podrán ser visualizadas en el portal online Fronius Solar.web.
El Fronius Energy Package es la solución ideal para instalaciones de autoconsumo doméstico con almacenamiento, 
ofreciendo la máxima flexibilidad.

FLEXIBLE
/ AC y DC coupling simultáneo
/ Fronius Symo Hybrid tiene un
funcionamiento similar a inversor
de Red:
Posibilidad de instalar el inversor
y posteriormente la batería
/ Flexibilidad de almacenamiento
por módulos de potencia:
4,5 - 12 kWh

EFICIENTE 
/ Batería de Litio de alto
rendimiento Tecnología “LiFePO4”
/ Máxima eficiencia del sistema
/ Sobredimensionamiento FV

REVOLUCIONARIO
/ Interface fácil de utilizar
/ Conexión por WLAN y Ethernet
integradas
/ Flujos de energía inteligente gracias a
la Tecnología Multi Flow

TRIFÁSICO
/ Inyección trifásica independiente
para máxima optimización del
autoconsumo



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO HYBRID

/ El Fronius Symo Hybrid es el corazón del Fronius Energy Package; la solución de 
autoconsumo con almacenamiento de Fronius para conseguir “24 horas de sol”. Con 
categorías de potencia de 3.0, 4.0 y 5.0 kW, este inversor permite que el campo FV sea 
considerablemente sobredimensionado para aprovechar al máximo la energía solar. Además,
la Tecnología Multi Flow permite gestionar los flujos de energía de manera inteligente.

DATOS DE ENTRADA SYMO HYBRID 3.0-3-S SYMO HYBRID 4.0-3-S SYMO HYBRID 5.0-3-S

Máx. potencia nominal 5 kW 6,5 kW 8 kW
Máxima corriente de entrada (Idc máx.) 1 x 16 A
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV 24 A
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 150 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 595 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 190 - 800 V 250 - 800 V 315 - 800 V
Número de seguidores MPP 1
Número de entradas CC (FV) 2

DATOS DE SALIDA SYMO HYBRID 3.0-3-S SYMO HYBRID 4.0-3-S SYMO HYBRID 5.0-3-S

Potencia nominal CA (Pac,r) 3.000 W 4.000 W 5.000 W
Máxima potencia de salida 3.000 VA 4.000 VA 5.000 VA
Máxima corriente de la red a la batería 3.000 VA 4.000 VA 5.000 VA
Máxima corriente de salida CA (Iac máx.) 8,3 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0,85 - 1 ind. / cap.

ENTRADA A LA BATERÍA SYMO HYBRID 3.0-3-S SYMO HYBRID 4.0-3-S SYMO HYBRID 5.0-3-S

Máxima corriente de salida a la batería Depende de la Fronius Solar Battery conectada
Máxima corriente de entrada a la batería Depende de la Fronius Solar Battery conectada

DATOS GENERALES SYMO HYBRID 3.0-3-S SYMO HYBRID 4.0-3-S SYMO HYBRID 5.0-3-S

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm
Peso 19,9 kg
Tipo de protección IP 65
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) 2 / 3
Concepto de inversor Sin transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente  -25 - +60°C
Humedad de aire admisible 0 - 100 %
Máxima altitud 2.000 m (rango de tensión sin restricciones)
Tecnología de conexión FV CC Conexión de 2x CC+ y 2x CC- bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm²
Tecnología de conexión CC de la batería Conexión de 1x CC+ y 1x CC- bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm²
Tecnología de conexión principal Conexión de 5-pin CA bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm²
Certificados y cumplimiento de normas VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1
Función de emergencia Sí

RENDIMIENTO SYMO HYBRID 3.0-3-S SYMO HYBRID 4.0-3-S SYMO HYBRID 5.0-3-S

Máximo rendimiento (FV-red) 97,7 % 97,9 %
Máx. eficiencia (FV-batería-red) > 90,0 % > 90,0 % > 90,0 %
Rendimiento europeo (FV-red) 95,2 % 95,7 % 96,0 %
η con 5 % Pac,r 2) 78,5 % / 77,3 % / 66,9 % 80,1 % / 79,5 % / 70,1 % 81,6 % / 81,6 % / 73,4 %
η con 10 % Pac,r 2) 83,1 % / 83,8 % / 76,6 % 86,2 % / 88,1 % / 83,2 % 89,2 % / 92,5 % / 89,7 %
η con 20 % Pac,r 2) 90,0 % / 93,0 % / 90,6 % 91,6 % / 94,2 % / 92,4 % 93,2 % / 95,3 % / 94,2 %
η con 25 % Pac,r 2) 91,2 % / 93,9 % / 91,9 % 93,2 % / 95,3 % / 94,2 % 94,0 % / 96,5 % / 95,3 %
η con 30 % Pac,r 2) 92,4 % / 94,7% / 93,3 % 93,9 % / 96,2 % / 95,1 % 94,5 % / 96,7 % / 96,0 %
η con 50 % Pac,r 2) 94,5 % / 96,7 % / 96,0 % 94,9 % / 97,1 % / 96,4 % 95,3 % / 97,5 % / 96,8 %
η con 75 % Pac,r 2) 95,1 % / 97,3 % / 96,6 % 95,4 % / 97,7 % / 97,0 % 95,6 % / 97,9 % / 97,3 %
η con 100 % Pac,r 2) 95,4 % / 97,7 % / 97,0 % 95,6 % / 97,9 % / 97,3 % 95,8 % / 97,9 % / 97,5 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

1) De acuerdo con IEC 62109-1.
2) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO HYBRID

INTERFACES SYMO HYBRID 3.0-3-S SYMO HYBRID 4.0-3-S SYMO HYBRID 5.0-3-S

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Datalogger y Servidor web Integrado
Interface con batería y contador Modbus RTU (RS485)

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO HYBRID 3.0-3-S SYMO HYBRID 4.0-3-S SYMO HYBRID 5.0-3-S

Seccionador CC Integrado
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Medición del aislamiento CC Integrado
RCMU integral Sí
Protección contra polaridad inversa Sí
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 1) No tiene el sensor de corriente integrado.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SMART METER

/ El Fronius Smart Meter es un contador bidireccional para optimizar la eficiencia del sistema y
maximizar el autoconsumo, registrando las curvas de carga del hogar. Unido al portal online 
Fronius Solar.web, ofrece una clara visualización del consumo de energía realizado.

DATOS GENERALES  FRONIUS SMART METER 63A-3 FRONIUS SMART METER 50kA-3 1) 

Tensión nominal 400 - 415 V
Máxima corriente 3 x 63 A 3 x 50.000 A
Cable transversal de potencia 1 - 16 mm² 0,05 - 4 mm²
Cable transversal de comunicación y línea neutral 0,05 - 4 mm²
Consumo de energía 1,5 W 2,5 W
Corriente de arranque 40 mA
Clase de precisión 1
Precisión de energía activa Clase B (EN50470)
Precisión de energía reactiva Clase 2 (EN/IEC 62053-23)
Sobretensión de poco tiempo 30 x Imáx. / 0,5 s
Montaje Interior (Raíl DIN)
Carcasa 4 módulos DIN 43880
Tipo de protección IP 51 (marco delantero), IP 20 (terminales)
Campo de aplicación específico -25 - +55ºC
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 89,0 x 71,2 x 65,6 mm
Interface con el inversor Modbus RTU (RS485)
Display 8 dígitos LCD



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SOLAR BATTERY

/ La Fronius Solar Battery es el ejemplo perfecto de flexibilidad en una batería de litio 
(LiFePO4) gracias a su construcción modular por etapas de potencia. Su tecnología de alto 
rendimiento garantiza una larga vida útil, tiempos de carga cortos y una alta profundidad 
de descarga.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS BATTERY 4.5 BATTERY 6.0 BATTERY 7.5 BATTERY 9.0 BATTERY 10.5 BATTERY 12.0

Capacidad útil 3,6 kWh 4,8 kWh 6,0 kWh 7,2 kWh 8,4 kWh 9,6 kWh
Estabilidad del ciclo 8.0001)

Rango de tensión 120 - 170 V 160 - 230 V 200 - 290 V 240 - 345 V 280 - 400 V 320 - 460 V
Potencia nominal de carga 2.400 W 3.200 W 4.000 W 4.800 W 5.600 W 6.400 W
Potencia nominal de descarga 2.400 W 3.200 W 4.000 W 4.800 W 5.600 W 6.400 W
Máxima corriente de carga 16 A
Máxima corriente de descarga 16 A

DATOS GENERALES BATTERY 4.5 BATTERY 6.0 BATTERY 7.5 BATTERY 9.0 BATTERY 10.5 BATTERY 12.0

Tecnología de la batería LiFePO4

Dimensiones 
(altura x anchura x profundidad)

955 x 570 x 611 mm

Peso 91 kg 108 kg 125 kg 142 kg 159 kg 176 kg
Tipo de protección IP 20
Clase de protección 1
Tipo de instalación Instalación interior
Margen de temperatura ambiente 5 - 35°C
Humedad de aire admisible 0 - 95 %
Tecnología de conexión CC Bornes roscados 2,5 - 16 mm²
Vida útil > 20 años1)

Certificados y cumplimiento de normas IEC/EN 62133; EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 62311:2008, FCC Part 15 Subpart B:2012 ClassB, UN 38.3

INTERFACES BATTERY 4.5 BATTERY 6.0 BATTERY 7.5 BATTERY 9.0 BATTERY 10.5 BATTERY 12.0

Comunicación con el inversor Modbus RTU (RS485)

 1) A 23°C de temperatura ambiente.

 1) El sistema puede ampliarse comprando módulos adicionales hasta 30 meses después de la entrega del mismo.

DATOS TÉCNICOS FRONIUS BATTERY MODULE

/ Para satisfacer las necesidades individuales de los consumidores, la capacidad de 
almacenamiento de la Fronius Solar Battery puede ser ampliada gracias a su diseño modular. 1) 

DATOS GENERALES  BATTERY MODULE 1.5 RF

Capacidad utilizable 1,2 kWh
Tensión nominal 51,2 V
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 80 x 432 x 421 mm
Peso 18 kg
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17Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
Fax +34 91 649 60 44 
pv-sales-spain@fronius.com 
www.fronius.es

PERFECT CHARGING
/ Como líder de know how en todo 
lo relacionado con la carga de 
baterías, nuestros clientes obtienen 
el máximo beneficio gracias a 
nuestras excelentes soluciones. En la 
intralogística nos encargamos de la 
optimización del flujo energético 
para vehículos industriales eléctricos 
y buscamos constantemente nuevas 
innovaciones. En los talleres de 
coches, nuestros potentes cargadores 
de baterías garantizan que los 
procesos sean seguros.

SOLAR ENERGY
/ El gran reto es dar el salto hacia un 
suministro de energías renovables. 
Nuestra visión: aprovechar la 
energía renovable para conseguir  
la independencia energética. Con 
nuestros servicios, sistemas de 
inversores y almacenamiento de 
energía para la optimización del 
rendimiento energético, estamos 
entre los fabricantes líder del sector 
fotovoltaico.

PERFECT WELDING
/ Desarrollamos productos y sistemas 
integrales manuales y automatizados, 
así como los correspondientes 
servicios para nuestros clientes en  
el mercado global de tecnología de 
soldadura. Nuestro objetivo es 
decodificar el »ADN del arco voltaico«.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: 
SUPERAR LÍMITES.

/ Lo que comenzó Günter Fronius en 1945 en la localidad austriaca de Pettenbach, se ha 
convertido en una historia de éxito: hoy contamos con más de 3.000 empleados en todo 
el mundo y se nos han concedido más de 1.000 patentes. Nuestro objetivo siempre ha 
sido el mismo: ser líder en innovación. Superamos los límites. Otros se desarrollan paso 
a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. El uso responsable de nuestros 
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com
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CHANGE
YOUR ENERGY
CHARGE
YOUR LIFE

Innovation
for a Better Life

*  The ees Award is one of the most honorable awards presented annually at ees Europe, the largest exhibition for batteries  
and energy storage systems in Europe, with the purpose to pay tribute to pioneering products and solutions for energy storage system. www.lgesspartner.com

Compact Size & Easy Installation
The compact and lightweight nature of the RESU 
allows easier and faster installation.

Proven Safety
The safety of LG Chem’s lithium-ion battery is 
proven in the automotive and ESS markets.

Diverse Product Options
The RESU series offers diverse product options 
ranging from 3.3kWh to 13.1kWh.

3.3kWh
~

13.1kWh



CHANGE YOUR ENERGY, CHARGE YOUR LIFE

Compatible Inverter Brands : SMA, SolaX, Ingeteam, Redback, GoodWe, Sungrow, Victron Energy, Selectronic - More brands to be added
1) Total Energy is measured at the initial stage of battery life under the condition as follows : Temperature 25℃
2) Usable Energy is based on battery cell only

Compatible Inverter Brands : SMA, SolarEdge, Fronius, Huawei - More brands to be added
1) Total Energy is measured at the initial stage of battery life under the condition as follows : Temperature 25℃
2) Usable Energy is based on battery cell only

48V
Models RESU3.3 RESU6.5 RESU10 RESU13

Total Energy [kWh] 1) 3.3 6.5 9.8 13.1

Usable Energy [kWh] 2) 2.9 5.9 8.8 12.4

Capacity [Ah] 63 126 189 252

Nominal Voltage [V] 51.8

Voltage Range [V] 42.0~58.8

Max Power [kW] 3.0 4.2 5.0 5.0

Peak Power [kW] (for 3 sec.) 3.3 4.6 7.0 7.0
11.0 (Backup Mode)

Dimension [W x H x D, mm] 452 x 403 x 120 452 x 656 x 120 452 x 484 x 227 452 x 626 x 227

Weight [kg] 31 52 75 97

Enclosure Protection Rating IP55

Communication CAN2.0B

Certificates
Cell UL1642

Product UL1973 / TUV (IEC 62619) / CE / FCC / RCM TUV (IEC 62619) / CE / FCC / RCM

400V

Models
RESU7H RESU10H

Type-R Type-C Type-R Type-C

Total Energy [kWh] 1) 7.0 9.8

Usable Energy [kWh] 2) 6.6 9.3

Capacity [Ah] 63 63

Voltage Range [V] 350~450 430~550 350~450 430~550

Max Power [kW] 3.5 5.0

Peak Power [kW] 5.0 (for 5 sec.) 5.0 (for 10 sec.) 7.0 (for 10 sec.)

Dimension [W x H x D , mm] 744 x 692 x 206 744 x 907 x 206 744 x 907 x 206 744 x 907 x 206

Weight [kg] 75 87 97 99.8

Enclosure Protection Rating IP55

Communication RS485 CAN2.0B RS485 CAN2.0B

Certificates
Cell UL1642

Product TUV (IEC 62619) /
CE / FCC / RCM

TUV (IEC 62619) /
CE / RCM UL1973 / TUV (IEC 62619) / CE / FCC / RCM

RESU Plus is an expansion kit specially designed for 48V models of the RESU series.
With RESU Plus, all 48V models can be cross-connected with each other.

•  Dimension : 216 x 156 x 121 (W x H x D, mm)
•  Number of Expandable Battery Units : Up to 2EA
•  IP55



INVERSORES

Microinversor para Panel Solar Fotovoltaico 600W 

Technical parameters
Certificados: CE & RoHS

Protección IP: IP67

Dimensiones: 221x167x29 mm

Tensión: 220-240V AC

Frecuencia: 50-60 Hz

Potencia: 600 W

Garantía: 2 Años

Product Description
Este microinversor para paneles fotovoltaicos es un inversor de reducido tamaño que se encarga de convertir la corriente continua
proveniente de los paneles fotovoltaicos, en corriente alterna (230 V) apta para abastecer una vivienda.

Disponen de una tecnología más avanzada que los inversores convencionales y presentan gran resistencia al polvo y la humedad. Su
instalación es sencilla, el panel o par de paneles fotovoltaicos se conectan al microinversor y éste (suministrando corriente alterna)  a la caja general
de protección  de la vivienda,casa rural, caravana, negocio etc. Tienen gran durabilidad, mayor a los 20 años.

Podemos configurar varías seríes de paneles y microinversores hasta un total de 8 microinversores y 16 paneles( máximo  20 A de Intensidad por línea
de microinversores)  para proporcionar una corriente de salida mayor y en consecuencia una potencia mas elevada dependiendo de las necesidades de
la instalación.

 El inversor entrega directamente la energía generada por los paneles fotovoltaicos a la instalación eléctrica de la vivienda (corriente
Alterna). Su amortización es rápida porque proporcionan un ahorro en la factura de la luz con una inversión baja.

Estos inversores,a diferencia de los inversores "clasicos", cuando se conectan a uno o un par de paneles fotovoltaicos se encargan de hacer trabajar a
estos en el punto de máxima potencia, consiguiendo siempre un  funcionamiento óptimo y con mayor rendimiento.
Características Microinversor

Potencia nominal de salida (W) 600
Potencia aconsejable PV (Wp) 250-375
Tensión máx. entrada DC (V) 60
Rango de tensión MPPT (V) 22-48
Potencia Máx. Salida (VA) 600
Potencia Salida (VA) 550

Tensión nominal entrada DC (V) 16-55

Corriente máx. entrada (A) 12 A x 2

Rango Tensión Salida Ajustable (V) 160-278

Tensión nominal de salida (V) 230
Frecuencia nominal de salida (Hz) 50
Corriente máx de salida (A) 2.39
Factor de Potencia de salida (A) ~0.9
THDi de salida <3%
Eficiencia máx. 97.5%
Rango temperatura Operativa (ºC) -40~+65
Humedad Relativa 0~100%
Comunicación Zigbee
Refrigeración Convección Natural
Ruido (dB) <25
Peso (kg) 2.6
Dimensiones (mm) 260x188x31.5
Grado de protección IP67
Autoconsumo nocturno (mW) 20
*Para desconectar los conectores, es necesario presionar de dos botones que se encuentran en los laterales de los conectores.
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MEMORIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS 
LOXONE 

 
 
 
 
 
 
 

 
En este documento encontrará una descripción sobre los productos Loxone , así como 
las características técnicas de cada equipo.  
 
 



  
 

ÍNDICE 
 
MINISERVER Y EXTENSIONES ............................................................................................ 4 

MINISERVER ................................................................................................................ 4 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES ................................................................................ 4 

MINISERVER GO .......................................................................................................... 6 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES ................................................................................ 6 

EXTENSION ................................................................................................................. 7 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES ................................................................................ 7 

RELAY EXTENSION ........................................................................................................ 8 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES ................................................................................ 8 

DIMMER EXTENSION .................................................................................................. 10 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 10 

1-WIRE EXTENSION .................................................................................................... 11 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 11 

TREE EXTENSION ....................................................................................................... 12 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 12 

AIR BASE EXTENSION .................................................................................................. 13 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 13 

DMX EXTENSION........................................................................................................ 14 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 14 

MODBUS EXTENSION ................................................................................................. 15 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 15 

RS232 EXTENSION ...................................................................................................... 15 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 16 

RS485 EXTENSION ...................................................................................................... 17 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 17 

DALI EXTENSION ........................................................................................................ 18 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 18 

Internorm EXTENSION ................................................................................................ 19 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 19 



  
FRÖLING EXTENSION .................................................................................................. 20 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 20 

MULTI EXTENSION AIR................................................................................................ 20 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES .............................................................................. 21 

 
  



  

MINISERVER Y EXTENSIONES 
 

MINISERVER 
 8 entradas digitales 24VDC (0-7.2V corresponde a la lógica 0; 7.0-8.2V área no definida; 8-24V 

corresponde a la lógica 1). Resistencia de entrada: 10 kOhm 
 El suministro de 24VDC en las entradas digitales tienen una potencia de 100mA y no está destinada 

a cargas elevadas. 
 4 entradas analógicas 0...10VDC, resolución de 10 bits (utilizables también como entradas digitales 

(24VDC): <1V corresponde a la lógica 0, 1 - 24 V corresponde a la lógica 1). Resistencia de entrada: 
10 kOhm 

 8 salidas digitales (relé) 250VAC 5A a cosφ=1. 30VDC 5A (Para cargas más grandes se necesita 
un relé auxiliar) 

 4 salidas analógicas 0...10VDC, resolución de 12 bits. Máximo 20mA de carga (máxima corriente 
admisible permanentemente: 10mA). 

 Diseño compacto para montaje en carril DIN 
 Dimensiones 156 x 88 x 57 mm (9 módulos DIN) 
 Software de control para PC, buscadores y dispositivos móbiles 
 Microprocesador y memoria en la misma placa 
 Sistema operativo LoxOS con webserver integrado 
 Puerto Ethernet 
 Ranura para tarjeta Micro-SD (hasta 16 GB) 
 Integración con KNX® EIB 
 Bajo consumo - Consumo aproximado: 120mA a 24V (1.2 - 2.4 W) 
 Alimentación de 24V DC a través de conector (fuente disponible cómo accesorio) 
 Protección: IP20 
 Temperatura ambiente: 0... +50ºC 
 Máxima exposición a la humedad: 95% (sin condensación) 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  



  

MINISERVER GO 
 
 Alimentación: 5V DC (vía Micro USB) 
 Diseño compacto. Puede montarse colgado en la pared 
 Dimensiones: 90 x 90 x 20 mm 
 Sistema operativo Loxone OS con servidor web integrado 
 Air Base Extension integrada con antena interna 
 Frecuencia: 868MHz (SRD Band Europe) / 915MHz (ISM Band Region 2) 
 Software de configuración incluido 
 Interfaz para control desde PC, navegadores y dispositivos móviles incluido 
 Puerto LAN (Los LEDs no tienen ninguna función aquí) 
 Se puede incorporar tarjeta Micro-SD (hasta 16 GB) 
 Consumo de energía reducido: 1,3 W 
 Loxone Link 
 Microprocesador y memoria incorporada 
 Sin servidores o hardware adicional 
 Protección: IP20 
 Temperatura ambiente: 0 ... +55°C 
 Humedad máxima relativa 95% (sin condensación) 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

EXTENSION 
 
 12x entradas digitales 24VDC (también se pueden utilizar como entradas de frecuencia, por 

ejemplo en sensores de viento) 
o Ancho de pulso mínimo: 3ms 
o Frecuencia máxima: 150Hz 
o Precisión: +/- 1Hz 
o Resistencia de entrada: 10 KOhm 
 El suministro de 24VDC en las entradas digitales tiene una potencia de 100mA y no está destinada a 

cargas elevadas. 
 4x entradas analógicas 0...10VDC, resolución de 10 bits, también se utiliza como entrada digital de 

24VDC (<1V corresponde a la lógica 0; entre 1 y 10V corresponde a la lógica 1). 
o Resistencia de entrada: 10 KOhm 
 8x salidas digitales (relés) 250VAC 5A con cosφ=1, 30VDC 5A (para cargas grandes es necesario 

un relé auxiliar) 
 4x salidas analógicas 0...10VDC 
 Diseño Compacto para montaje en carril DIN 
 Dimensiones: 156 x 88 x 57 mm (9 módulos DIN) 
 Bajo consumo - sin relés aproximadamente 60mA, con todos los relés 120 mA 
 Alimentación 24V DC mediante fuente de alimentación (disponible como accesorio) 
 Protegido a sobretensiones (si se precisa de mayor potencia se puede utilizar un relé adicional) 
 Protección: IP20 
 Temperatura de funcionamiento: 0... +50ºC 
 Conexión al Loxone Bus 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 
 

  



  

RELAY EXTENSION 
 
 

 14 Salidas digitales (Relés) 250V AC 16A con cosφ=1, 30V DC 16A 
 Carga máxima a cada salida 16A con cable de 2,5mm² 
 Consumo ca. 30mA a 24V DC (todos los relés abiertos) 
 Consumo ca. 300mA a 24V DC (todos los relés cerrados) 
 Temperatura ambiente 0...50° C 
 Dimensiones: 156 x 88 x 57 mm  
 Protección: IP20 
 conexión al bus Loxone 

 
 
 
 
 
 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 
 



  
  



  

DIMMER EXTENSION 
 
 
 Regulador universal de 4 canales 

o Canal 1: 400 Watt 
o Canal 2-4: 210 Watt 
o 1030 Watt de carga total 
o Diseñado para cargas resistivas, capacitivas e inductivas 
o Puede regular bajas potencias: No existe una carga mínima para el control de fase inversa 

(LED de alto voltage, incandescentes...) 
o Carga mínima por control de fase (cargas inductivas): 50 Watt 
o Control "Wave packet" (permite controlar ventiladores y bombas -p.ej. en circuitos de 

calefacción) 
 8 x entradas digitales 24VDC 

o Para conectar pulsadores o contactos de ventana 
 El suministro de 24VDC en las entradas digitales tiene una potencia de 100mA y no está destinada a 

cargas elevadas. 
 Fácil de conectar al Loxone Bus 
 Temperatura ambiente: 5°C a 40°C, ¡las salidas de ventilación deben dejarse libres! 
 Dimensiones: 156 x 88 x 57mm 
 Alimentación externa de 24V DC (fuente disponible como accesorio) 
 Protección: IP20 

 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

1-WIRE EXTENSION 
 
 Conexión al Loxone bus 
 1x interfaz 1-wire (salidas 5V máx. 50mA) 
 16,3 kbit/s 
 Se pueden conectar hasta 20 sensores 
 El número de iButtons por cada lector iButton es ilimitado 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 módulos) 
 Consumo aprox. 30mA 
 Configuración mediante el software Loxone Config 
 Requiere alimentación externa 24VDC 
 Protección: IP20 
 Temperatura ambiente: 0 ... +50°C 
 
 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 
 
 
 
  



  

TREE EXTENSION 
 
 2 Líneas de Tree por Extension 
 Posibilidad de usar 50 dispositivos Tree por línea 
 Longitud de cableado: max 500m por línea  
 Configuración sobre Loxone Config 
 Conexión a través de Loxone Link 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) 
 2 LEDs de estado (de dos colores) 
 Alimentación 24VDC 
 Consumo 115mW 
 Protección: IP20 
 Temperatura de trabajo: 0 ... +55°C 
 Sección del cambleado: 0,25-0,8mm² 
 Longitud del cable sin cubierta: 5mm 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

AIR BASE EXTENSION  
 
 
 1x Pasarela Loxone Air 
 Pueden instalarse 128 componentes 
 Configuración con Loxone Config 
 Conexión con Loxone Link 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) 
 Fuente de alimentación 24VDC 
 Consumo de energía max. 6mA 
 Protección: IP20 
 Temperatura ambiente: 0 ... +55°C 
 Frecuencia: 868MHz (EU) 

 
 
 
 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 
 

 
 
  



  

DMX EXTENSION 
 
 
 1 x salida DMX (conexión con 2 hilos) 
 Controla hasta 128 DMX canales de iluminación 
 Bus de 2 hilos para conectar otros dispositivos 
 Soporta el protocolo DMX-512  
 Conexión al Loxone Bus 
 Carcasa compacta para montaje en carril DIN 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 módulos) 
 Bajo consumo: 30mA 
 Alimentación externa 24V DC  
 Protección IP20 
 Temperatura ambiente: 0 ... +50°C 
 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 
 

 
  



  

MODBUS EXTENSION 
 
 
 Conexión mediante Loxone Link 
 1x interfaz Modbus 
 Velocidad de comunicación ajustable (baud rate) 
 Paridad ajustable 
 Tipos de datos de soporte 16 y 32 bits 
 Configuración con Loxone Config 
 Diseño compacto para montaje en carril DIN  
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57mm (T2) 
 Consumo aproximademente 30mA 
 Fuente de alimentación mediante adaptador 24VDC 
 Protección: IP20 
 Temperatura de funcionamiento: 0 to 50°C 
 Ciclo mínimo 5 segundos 
 Se pueden conectar como máximo 32 dispositivos por Modbus Extension 

 Se pueden conectar como máximo 253 sensores por Modbus Extension 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

 



  

RS232 EXTENSION 
 
 
 Conexión al bus Loxone 
 1x Interfaz RS232 
 Velocidad de comunicación (Baudrate) libremente ajustable 
 Formato de datos libremente ajustable 
 Protocolo libremente ajustable 
 Configuración mediante Software de Configuración 
 Alimentación 24VDC 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 módulos) 
 Consumo ca. 30mA 
 No protocolo de comunicación en Hardware 
 Protección: IP20 
 Temperatura de ambiente: 0 ... +50°C 
 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

  



  

RS485 EXTENSION 
 
 
 Conexión al bus Loxone 
 1x Interfaz RS485 
 Velocidad de comunicación (Baudrate) libremente ajustable 
 Formato de datos libremente ajustable 
 Protocol libremente ajustable 
 Configuración mediante Software de Configuración 
 Alimentación 24VDC 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 módulos) 
 Consumo ca. 30mA 
 No protocol de comunicación en Hardware 
 Protección: IP20 
 Temperatura de ambiente: 0 ... +50°C 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

  



  

DALI EXTENSION 
 
 
 1x pasarela DALI 
 Configuración sobre Loxone Config 
 Conexión a través de Loxone Link 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) 
 Protección IP: IP20 
 Temperatura de trabajo: 0 - 55°C 
 Alimentación 24VDC 
 Alimentación conmutable 16 VCC para dispositivos DALI conectados 
 Consumo de energía máximo. 3,2 W para 64 dispositivos 
 IEC 62386-101:2009 
 Hasta 64 dispositivos DALI 
 Hasta 16 Grupos DALI 
 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

  



  

Internorm EXTENSION 
 
 
 Puerta de enlace a los productos Internorm I-tec 
 Se pueden enseñar hasta 40 dispositivos Internorm 
 Configuración mediante Loxone Config 
 Siguiente Loxone Link 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE) 
 Fuente de alimentación 24VDC 
 Consumo de energía máx. 288mW 
 Protección: IP20 
 Temperatura ambiente: 0 ... + 55 ° C 

 Frecuencia: 868 MHz (banda SRD UE) 
 
 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 

  



  

FRÖLING EXTENSION  
 
 
 Conexión mediante Loxone Link 
 1x interfaz Fröling 
 Configuración sobre Loxone Config 
 Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (T2) 
 Alimentación 24VDC 
 Consumo aprox. 30mA 
 Protección: IP20 
 Temperatura de funcionamiento: 0 ... +50°C 
 
 
 

 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 



  

MULTI EXTENSION AIR 
 
 
 Fuente de alimentación 24VDC SELV 
 12x entradas digitales (24VDC) 
 8x salidas digitales (250VAC 16A para cada relé, max. 48A de carga total) 
 4x salidas PWM (hasta 2.1A a 24VDC para cada canal), fuente de alimentación 12…24VDC 
 Interfaz 1-Wire 
 Frecuencia: 868MHz (SRD Band Europa), 915MHz (ISM Band Region 2) 
 Consumo de energía: < 350 mW 
 Temperatura en funcionamiento: 0…55°C 
 Protección IP 20 
 Conector de antena SMA 
 Diseño compacto para carril DIN 
 Dimensiones: 155 x 85 x 49mm 

CONEXIONADO Y DIMENSIONES 
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LEDS-C4 Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +973 468 100 leds-c4@leds-c4.com CURIE 05-9993-Z5-CL V0 1 / 3

-

El acabado de la fotografía puede no
coincidir con el de la referencia. Para
identificar el real ver descripción del
acabado.

05-9993-Z5-CL V0

CURIE Aplique

Descripción
Aplique para iluminar frontalmente y hacia abajo.

Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación en cadena. Material estructura: Aluminio de alta pureza.
Acabado estructura: Gris urbano. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Opal. Protección contra los rayos
ultravioleta. Garantía: 5 Años.

Acabado
Gris urbano
Opal

Material
Aluminio de alta pureza
Cristal

IP65 IK05 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED EDISON
Potencia (W): 25.2W
Consumo total (W): 27.6 W
Temperatura de color: Blanco cálido -
3000K
CRI: 80
Lumens reales: 1530
Lumens nominales: 2970
Nº Leds: 96
Lm/W reales: 55
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: 303
MacAdam steps: 3
UGR: 15.6
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO
Marca: EAGLERISE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.95
Flickering: 25.5%

Luminaria
Doble salida cable: Sí
Drenaje: No
Empotrable: No
Protección UVA: Sí
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381497088
Peso neto (Kg): 0.000
Box: - x - x -
Masterbox: 4

mailto:leds-c4@leds-c4.com
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Ficha técnica de conjunto
SOL LD N11 + KENPB SOL
Códigos: SOA1200000 + SOK1000000

Sol + KENPB/KENTB

Sol + KENP

SOL LD N11

Cuerpo circular con bordes pronunciados que consta de una carcasa fabricada en PC/ASA y difusor
en policarbonato. Consta de una lámpara LED que se ilum ina si fa lla e l suministro de red.

Caracteristicas:
Formato: Sol
Funcionamiento: No permanente LED
Autonomía (h): 1
Lámpara en emergencia: LED
Piloto testigo de carga: LED
Lámpara en red: LED
Grado de protección: IP42 IK07
Aislamiento eléctrico: Clase II
Dispositivo verificación: No
Conexión te lemando: Si
Tipo batería: NiCd

Acabados:
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz

Fotometría:
Flujo luminoso en emergencia (lm): 410

Accesorios

KENP SOL

KENPB SOL

Caja para enrasar blanca. Apta para colocación en pared (maciza) de bloque, ladrillo y piedra. No
apta para techo.

**Daisalux se reserva el derecho a cambiar, actualizar o eliminar la información contenida en este documento sin previo aviso. 
Los acabados seleccionados pueden no coincidir con las imágenes mostradas.



FLAT MOON

FLAT MOON 470 RECESSED LED DALI GI

Available label
http://supermodular.com/assets/TYPE2.pdf

Ar t. Nr .13280409

S P E CIF ICAT IO NS

L a mp 1 x  me d - p o we r  L ED  2 5 .9 W

Ge a r  /  T r a n sfo L ED g e a r  i n c l .

Cu t- o u t s i ze ø  4 5 0  h  1 5 0

W e i g h t 4 .4 5 kg

Mi n . d i s ta n ce 0 .1  m

Po we r  su p p l y 2 3 0 V

IP IP2 0

Gl o w  w i r e  te s t 6 5 0 °

L i fe t i me L 8 0  B2 0  @ 5 0 .0 0 0  h r s

CRI 9 0

L u me n 2 5 4 5  L m

Eff i ca cy 8 7  L m/W

UGR 2 3

Ad j u sta b i l i ty No t Ap p l i ca b l e

                  

WARM WHITE
2700K / CRI 90+

WARM WHITE
3000K / CRI 90+

NEUTRAL WHITE
4000K / CRI 90+

black struc 13280332 13280432 13280532

white struc 13280309 1 3 2 8 0 4 0 9 13280509

w e b t e r m _ f o o t e r t e x t 1 /2

http://supermodular.com/assets/TYPE2.pdf


FLAT MOON

FLAT MOON 470 RECESSED LED DALI GI
ACCESSORIES

ANTIGLARE

13289000 FLAT MOON PRISMATIC DIFFUSER 450/470

13289100 FLAT MOON ICE PRISMATIC DIFFUSER 450/470

Flat Moon prismatic diffuser 450/470 Flat Moon ice prismatic diffuser 450/470

M o d u la r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  a l t e r  m a t e r ia l ,  d im e n s io n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h o u t  p r io r  n o t i c e .  
L ig h t in g  t e c h n o lo g y  c h a n g e s  r a p id l y .  L a t e s t  d a t a s h e e t  a n d  d o c u m e n t a t io n  a v a i l a b le  o n
w w w . s u p e r m o d u la r . c o m .

1 4 / 0 3 / 2 0 1 9  -  © 2 0 1 9  M o d u la r  L ig h t in g  I n s t r u m e n t s 2 /2



ESSENCE -  ESSENCE LED Referencia DD138E/LA0983/21

www.troll.es
www.luxiona.com

Luminaria lineal LED minimalista de 910 mm para 
formar líneas continuas de la familia Essence de 
TROLL.

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal LED minimalista de 910 mm para formar líneas continuas de la 
familia Essence de TROLL con temperatura de color estable de 3000º K (warm 
white) optimizada para una eficaz iluminación general interior de oficinas, 
hospitales y espacios comerciales, residenciales u hoteleros y dotada con un 
innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para 
Instalación empotrada en techos o muros. El cuerpo de la luminaria esta 
construido en aluminio extruido con acabados en gris. La luminaria es IP40. La 
luminaria monta un difusor opal de policarbonato con un ángulo de apertura de 
85º y utiliza una fuente de luz LED de 28 W con una reproducción cromática 
superior al 85% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria tiene Flujo 
luminoso de 2050 Lm, con un rendimiento luminoso de 71,0 Lm/W, consumiendo 
una potencia total de 29 W. La vida útil de la luminaria es de 50000h (establecida 
a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada con un equipo 
auxiliar electrónico Dimable DALI integrado y alimentado a tensión de red: 220-
240V; 50/60 Hz.

Referencia DD138E/LA0983/21

Tipo de producto IN

Categoría Lineales Empotrados

Familia Essence

Subfamilia Essence Led

Materiales El cuerpo de la luminaria esta 
construido en aluminio extruido.

Óptica La luminaria monta un difusor opal de 
policarbonato.

Instrucciones de instalación Luminaria diseñada para Instalación 
empotrada en techos o muros.

Pictogramas

Dimensiones

Dimensiones del producto (mm) 60 x 908,5 x 91,5

Dimensiones de embalaje (mm) 65 x 915 x 75

Taladro de empotramiento (mm) 45 x 908,5

Esquema

Esquema

Producto

Potencia real (W) 29

Flujo luminoso real (Lm) 2050

Eficiencia luminosa (Lm/W) 71,0

Ángulo de apertura (º) 86

Vida útil (h) 50000

IP 40

Clasificación eléctrica Clase 1

Temperatura de trabajo de -20°C a 35°C

Alimentación 220..240V, 50/60Hz

Color Gris

Clasificación de eficiencia energética A

Equipo

Equipo incluido Sí

Equipo Equipo de control electrónico 
Dimmable DALI

Factor de potencia 0,98

Fuente de luz

Lámpara incluida Sí

Fuente de luz Led

Potencia nominal (W) 28

Flujo luminoso nominal (Lm) 3510

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) 3

CRI 80

Fotometría



ESSENCE -  ESSENCE LED Referencia DD138E/LA0983/21

www.troll.es
www.luxiona.com

Fotometría

Accesorios

40/138E/21 Tapa final essence empotrada. 1 
unidad por caja.

ALC/138E Alineador para líneas continuas 
empotradas.



ANGLE -  ANGLE Referencia 0161/L8320DD/33

www.troll.es
www.luxiona.com

Downlight orientable con formato circular de la 
familia Angle de TROLL.

DESCRIPCIÓN

Downlight orientable con formato circular de la familia Angle de TROLL con 
temperatura de color estable de 3000º K (warm white) optimizada para una eficaz 
iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatismo, y otros 
espacios de interior y dotada con un sistema de refrigeración pasiva. Diseñado 
para instalación empotrada en techo. El cuerpo de la luminaria se fabrica en 
aluminio inyectado con acabados en blanco. El grupo óptico es IP44 en su parte 
visible. La luminaria se orienta y las rótulas permiten una orientación de 70º en 
vertical y 355º en horizontal. La luminaria monta un reflector especular de alto 
brillo sin irisación fabricado en Aluminio de alta pureza con un ángulo de 
apertura de 20º y utiliza una fuente de luz LED de 25 W con una reproducción 
cromática superior al 85% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria 
tiene Flujo luminoso de 2765 Lm, con un rendimiento luminoso de 100,55 Lm/W, 
consumiendo una potencia total de 27,5W. La vida útil de la luminaria es de 
50000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria va equipada 
con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión de red: 
220-240V; 50/60 Hz.

Referencia 0161/L8320DD/33

Tipo de producto IN

Categoría Downlights Empotrados

Familia Angle

Subfamilia Angle

Materiales El cuerpo de la luminaria se fabrica 
en aluminio inyectado.

Óptica La luminaria monta un reflector 
especular de alto brillo sin irisación 
fabricado en Aluminio de alta pureza.

Instrucciones de instalación Luminaria diseñada para instalación 
empotrada en techo.

Pictogramas

Dimensiones

Dimensiones del producto (mm) ø152 x 130

Dimensiones de embalaje (mm) 160 x 220 x 140

Peso neto (g) 1553

Peso bruto (Kg) 1,7

Taladro de empotramiento (mm) Ø143

Esquema

Esquema

Producto

Potencia real (W) 27,5

Flujo luminoso real (Lm) 2765

Eficiencia luminosa (Lm/W) 100,55

Ángulo de apertura (º) 20

Vida útil (h) 50000

IP 44/20

Clasificación eléctrica Clase 2

Temperatura de trabajo de -20°C a 35°C

Alimentación 220..240V, 50/60Hz

Color Blanco

Clasificación de eficiencia energética A+

Equipo

Equipo incluido Sí

Equipo Equipo de control electrónico 
Dimmable DALI

Factor de potencia 0,98

Fuente de luz

Lámpara incluida Sí

Fuente de luz Led

Potencia nominal (W) 25

Flujo luminoso nominal (Lm) 3400

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) 3

CRI 80

Fotometría



ANGLE -  ANGLE Referencia 0161/L8320DD/33

www.troll.es
www.luxiona.com

Fotometría



KOMBIC SURFACEFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

06-12-2018LAMP  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

10141040 KOMBIC SUR 4000 WW WH.

Descripción:

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC SUR 4000 WW WH. de la marca LAMP. Fabricado en 
inyección de policarbonato en color blanco con reflector metalizado brillo y difusor interior fabricado en metacrilato 
opal. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID POWER, con temperatura de 
color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento II. 

Acabado: Blanco mate

Peso: 2.262 g

IEE : A+

Instalación: Superficie

Lámpara:

MID POWER TRIDONICTipología:

50.000 L80 B10Horas de vida led:

24WPotencia:

3000K :

80IRC :

3MacAdam:

Equipo : Electrónico

Plum: 25.8W

220-240V 50/60HzAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 2.800 lm Eficacia: 108,5 lm/w



KOMBIC SURFACEFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

06-12-2018LAMP  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

 2 / 2Pág.

Web www.lamp.es

Montaje

Descripción:Cód. producto:

10100900 KOMBIC SUR ACC. DECO COVER

Suspensión

Descripción:Cód. producto:

9621010 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

9621020 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

9621050 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

9621100 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

Descripción:Cód. producto:

9621013 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

9621023 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

9621053 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

9621103 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

Descripción:Cód. producto:

9627490 ACC. DB ELECMEC SUSP WH.

Descripción:Cód. producto:

9627493 ACC. DB ELECMEC SUSP GR.



MINI URBAN 65Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

16-01-2019LAMP  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

9801053 MINI URBAN 65 ASYM 350 WW GR.

Descripción:

Bañador de exterior empotrado a pared modelo MINI URBAN 65 ASYM 350 WW GR. de la marca LAMP. 
Fabricado en inyección de aluminio pintado en color gris texturizado con cristal templado. Caja de empotramiento 
incluida. Modelo para LED HI-POWER con temperatura de color blanco cálido de 2700K y LED alimentado directo 
a red. Con un grado de protección IP65, IK08. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 660 g

IEE : A++

Instalación: Empotrado de pared

Lámpara:

HI POWER SEOULTipología:

20.000 L70Horas de vida led:

4.8WPotencia:

2700K :

80IRC :

4MacAdam:

Equipo : Sin equipo (directo red) 230V-50HzAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 47 lm



MINI URBAN 65Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

16-01-2019LAMP  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

 2 / 2Pág.

Web www.lamp.es



MINI KOMBICFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

25-01-2019LAMP  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

MK2RD35830NBRW MINI KOMBIC G2 RD 3600 WW BR/WH.

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo MINI KOMBIC G2 RD 3600 WW BR/WH de la marca LAMP. Difusor 
interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio 
inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de 
color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco brillo

Peso: 692 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado

Lámpara:

COB PHILIPSTipología:

50.000 L80 B10Horas de vida led:

25WPotencia:

3000K :

80IRC :

3MacAdam:

Equipo : Electrónico

Plum: 26.9W

220-240V 50/60HzAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 2.218 lm Eficacia: 82,5 lm/w



MINI KOMBICFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

25-01-2019LAMP  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

 2 / 2Pág.

Web www.lamp.es

Óptico

Descripción:Cód. producto:

MKDIRD170B MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.

Descripción:Cód. producto:

MKDIRD170G MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

Descripción:Cód. producto:

MKDIRD170W MINI KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

Descripción:Cód. producto:

MKRIRD170B MINI KOMBIC ACC. DECO RING BK.

Descripción:Cód. producto:

MKRIRD170G MINI KOMBIC ACC. DECO RING GR.

Descripción:Cód. producto:

MKRIRD170W MINI KOMBIC ACC. DECO RING WH.
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Direct-indirect distribution

SLOTLIGHT in*nity pendant luminaire

SLOTLIGHT in*nity with direct-indirect distribution delivers a luminous 

=ux of 4500 lumens per metre as both a single luminaire and a geo-

metrically formable light line. The lighting components can be switched 

and dimmed separately to help create the right light for a wide range 

of activities and applications. Uniformly bright ceilings can be achieved 

with a space of just 30 centimetres between the luminaire and the 

ceiling. Proven SLOTLIGHT in*nity features like the endless optics and 

luminous corner connectors further enhance the creative freedom of 

the pendant luminaire, which is available in white, silver and black.
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SLOTLIGHT in*nity ID

for oLces:

direct 30 %, indirect 70 %

UGR < 19 and 65° < 3000 cd/m²

with oLce optic

SLOTLIGHT in*nity DI

with glare reduction:

direct 70 %, indirect 30 %

UGR < 19 with oLce optic



MODULARFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

11-12-2018LAMP  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

6543840 MODULAR SLIM LED G2 4000 NW

Descripción:

Luminaria empotrable modelo MODULAR SLIM LED G2 4000 NW de la marca LAMP. Fabricada en chapa de 
acero esmaltada pre lacada en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro 
y equipo electrónico incorporado. Con reflector en aluminio brillante parabólico para un alto confort visual y un 
difusor opal interior. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate

Peso: 3.300 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado

Lámpara:

MID POWER NICHIATipología:

50.000 L80 B10Horas de vida led:

34WPotencia:

4000K :

80IRC :

<3MacAdam:

Equipo : Electrónico

Plum: 39.2W

220-240V 50/60HzAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 3.950 lm Eficacia: 100,7 lm/w



MODULARFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

11-12-2018LAMP  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

 2 / 2Pág.

Web www.lamp.es

Montaje

Descripción:Cód. producto:

6507400 MODULAR SLIM ACC. SUPPORT KIT A



LEDS-C4 Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +973 468 100 leds-c4@leds-c4.com SOLID 15-9900-34-CM V0 1 / 3

El acabado de la fotografía puede no
coincidir con el de la referencia. Para
identificar el real ver descripción del
acabado.

15-9900-34-CM V0

SOLID Plafón

Descripción
Plafón de uso exterior para iluminar hacia abajo.

Apto para instalar en ambientes con atmósfera marina. Incluye 2 salidas de cable para facilitar la instalación
en cadena. Material estructura: Policarbonato. Acabado estructura: Gris. Material difusor: Policarbonato.
Acabado difusor: Semitransparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años.

Acabado
Gris
Semitransparente

Material
Policarbonato
Policarbonato

IP65 IK10 8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz
Fuente de luz: LED
Potencia (W): 17.5W
Consumo total (W): 21.2W
Temperatura de color: Blanco neutro -
4000K
CRI: 80
Lumens reales: 1835
Lumens nominales: 2268
Nº Leds: 144
Lm/W reales: 87
Vida útil: 50.000h L70B30
Bin / Grup: N4
MacAdam steps: 3
UGR: 13.2
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240V/50-60Hz
Factor de potencia: 0.98

Luminaria
Doble salida cable: Sí
Drenaje: No
Seaside: Sí
Protección UVA: Sí
Garantía: 5 Años

Logística
Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381440060
Peso neto (Kg): 1.735
Peso en Kg (embalado): 2.294
Box: 105 x 105 x 1330
Masterbox: 8

mailto:leds-c4@leds-c4.com
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LED PROFILE -  FLEXILED Referencia 11.7850.1283.00

www.troll.es
www.luxiona.com

Tira led flexible de alta eficiencia y autoadhesiva de 
5 m. de la familia Flexiled de TROLL.

DESCRIPCIÓN

Tira led flexible de alta eficiencia y autoadhesiva de 5 m. de la familia Flexiled de 
TROLL con temperatura de color estable de 3000º K (warm white) optimizada 
para una eficaz iluminación interior y exterior que requiera de integración en el 
entorno como por ejemplo baños, mobiliario de cocina, estanterías o 
aplicaciones de retroiluminación y dotada con un innovador balance térmico 
mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación adosada a pared o 
techo. Luminaria fabricada en silicona transparente protegida a la radiación 
ultravioleta.. La luminaria monta un difusor protector de silicona con un ángulo 
de apertura de 120º y utiliza una fuente de luz LED de 12 W con una reproducción 
cromática superior al 85% y una dispersión cromática de 3 SMCD. La luminaria 
tiene Flujo luminoso de 948 Lm, con un rendimiento luminoso de 71,8 Lm/W, 
consumiendo una potencia total de 13,2W. La vida útil de la luminaria es de 
30000h (establecida a un flujo luminoso límite del 70%). La luminaria se alimenta 
a 24 V y precisa de una fuente de potencia.

Referencia 11.7850.1283.00

Tipo de producto IN

Categoría Lineales de Superfície

Familia Led Profile

Subfamilia Flexiled

Materiales Luminaria fabricada en silicona 
transparente protegida a la radiación 
ultravioleta..

Óptica La luminaria monta un difusor 
protector de silicona.

Instrucciones de instalación Luminaria diseñada para instalación 
adosada a pared o techo.

Pictogramas

Dimensiones

Dimensiones del producto (mm) 8 x 5000 x 2,5

Dimensiones de embalaje (mm) 210 x 240 x 4

Peso neto (g) 220

Peso bruto (Kg) 0,27

Esquema

Esquema

Producto

Potencia real (W) 13,2

Flujo luminoso real (Lm) 948

Eficiencia luminosa (Lm/W) 71,8

Ángulo de apertura (º) 120

Vida útil (h) 30000

IP 65

Clasificación eléctrica Clase 3

Riesgo fotobiológico 0 - Exento

Temperatura de trabajo de -20°C a 35°C

Alimentación 24 VDC

Clasificación de eficiencia energética A

Equipo

Equipo Equipo de control electrónico

Fuente de luz

Lámpara incluida Sí

Fuente de luz Led

Potencia nominal (W) 12

Flujo luminoso nominal (Lm) 1090

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) 3

CRI 80

Fotometría
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Fotometría

Accesorios

11.7890.0011.20 Juego de perfil empotrado de 1 m de 
longitud. Incluye: Perfil de aluminio 
anodizado empotrado (Alu6063-T5) + 
Difusor transparente de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

11.7890.0012.20 Juego de perfil empotrado de 2 m de 
longitud. Incluye: Perfil de aluminio 
anodizado empotrado (Alu6063-T5) + 
Difusor transparente de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

11.7890.0021.20 Juego de perfil adosado de 1 m de 
longitud. Incluye: Perfil de aluminio 
anodizado (Alu6063-T5) + Difusor 
transparente de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

11.7890.0022.20 Juego de perfil adosado de 2 m de 
longitud. Incluye: Perfil de aluminio 
anodizado (Alu6063-T5) + Difusor 
transparente de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema
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11.7890.0031.20 Juego de perfil de 45° adosado de 1 
m de longitud. Incluye: Perfil de 
aluminio anodizado (Alu6063-T5) + 
Difusor transparente de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

11.7890.0032.20 Juego de perfil de 45° adosado de 2 
m de longitud. Incluye: Perfil de 
aluminio anodizado (Alu6063-T5) + 
Difusor transparente de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

11.7890.1011.20 Juego de perfil empotrado de 1 m de 
longitud. Incluye: Perfil de aluminio 
anodizado empotrado (Alu6063-T5) + 
Difusor opal de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

11.7890.1012.20 Juego de perfil empotrado de 2 m de 
longitud. Incluye: Perfil de aluminio 
anodizado empotrado (Alu6063-T5) + 
Difusor opal de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

11.7890.1021.20 Juego de perfil adosado de 1 m de 
longitud. Incluye: Perfil de aluminio 
anodizado (Alu6063-T5) + Difusor 
opal de PC + clips de instalación + 
tapas finales.

Esquema
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11.7890.1022.20 Juego de perfil adosado de 2 m de 
longitud. Incluye: Perfil de aluminio 
anodizado (Alu6063-T5) + Difusor 
opal de PC + clips de instalación + 
tapas finales.

Esquema

11.7890.1031.20 Juego de perfil de 45° adosado de 1 
m de longitud. Incluye: Perfil de 
aluminio anodizado (Alu6063-T5) + 
Difusor opal de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

11.7890.1032.20 Juego de perfil de 45° adosado de 1 
m de longitud. Incluye: Perfil de 
aluminio anodizado (Alu6063-T5) + 
Difusor opal de PC + clips de 
instalación + tapas finales.

Esquema

478/33 Grapa de sujección sup. (1 unidad)

Esquema

478/C100/00 Cubierta transparente.

Esquema

478/C200/00 Cubierta transparente.
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Esquema

478/P100/21 Perfil aluminio.

Esquema

478/P200/21 Perfil aluminio.

Esquema

478/T/21 Tapas perfil.

Esquema

48/04 Provisto de bornes de hasta 4 mm² de 
sección. Para unir cable manguera de 
5 mm² a 13 mm².

Foto

71/LD10024 Fuente de alimentación de 100 W de 
la familia Troll Standard DriverP.
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Foto

Esquema

71/LD18024 Fuente de alimentación de 180 W de 
la familia Troll Standard DriverP.

Foto

Esquema

71/LD3524 35W - Fuente de tensión 120-
240Vac/24V.

Foto

Esquema

71/LD6024 Fuente de alimentación de 60W de la 
familia Troll Standard DriverP.
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Foto

Esquema

71/LDT06024 Fuente de alimentación IP67 de 60W 
de la familia Troll Standard DriverP.

Foto

Esquema

71/LDT9624 Fuente de alimentación IP67 de 96W 
de la familia Troll Standard DriverP.

Foto

Esquema

73/DLP Regulador para leds 12-24V. On/Off 
Pulsador, Dali, 0-10V, 1-10. (Maestro)
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Foto

73/DLS Regulador para leds 12-24V. On/Off 
Pulsador, Dali, 0-10V, 1-10. (esclavo)

Foto



 
 
 
 

 

 

 
 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Perfiles/ Profiles
Empotrable / Recessed

STAR 55

Lluria se reserva el derecho de modificar las especificaciones.
Lluria reserves the right to modify specifications.

1/3
v.2017.00

Perfil empotrable. Fabricado con aluminio ex-
trusionado y anodizado. Diseñado como disipa-
dor de tiras de LED.

Recessed profile. Made of extruded and anodized 
aluminum. Designed to dissipate LED strips.

Aleación de aluminio / Aluminium alloy
Longitud / Length
IP 

Acabado / Finish

Potencia disipada / Power dissipation

Características técnicas / Technical data

Máx. 60W/m
AL 6060

2m(1)

20
Anodizado / Anodized

Pintado / Painted
(1) Otras medidas disponibles. Máximo 6m.  / Other sizes available. Maximum 6m.

42mm
31mm

35mm

44mm

STR-55-TP STR-55-GR
Es aconsejable poner una grapa cada 50cm. Mín. 2 grapas.
It is advisable to put a clip every 50cm. Min. 2 fastening clips.
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Referencia
Reference

Descripción
Description

Acabado
Finish

Color
Color

STR-55-DM Perfil empotrable con difusor mate
Recessed profile with medium frosted diffuser

STR-55-DT Perfil empotrable con difusor transparente
Recessed profile with clear diffuser

STR-55-A Perfil empotrable sin difusor
Recessed profile without diffuser

STR-55-DM-B Perfil empotrable con difusor mate
Recessed profile with medium frosted diffuser

STR-55-DT-B Perfil empotrable con difusor transparente
Recessed profile with clear diffuser

Anodizado
Anodized

Plata mate
Matt silver

STR-55-B Perfil empotrable sin difusor
Recessed profile without diffuser

STR-55-DM-N Perfil empotrable con difusor mate
Recessed profile with medium frosted diffuser

STR-55-DT-N Perfil empotrable con difusor transparente
Recessed profile with clear diffuser

STR-55-N Perfil empotrable sin difusor
Recessed profile without diffuser

STR-55-TP Tapa final / End cup

Pintado
Painted

Blanco
White

STR-55-TP-B Tapa final / End cup

STR-55-TP-N Tapa final / End cup

STR-55-GR Grapa sujeción / Fastening clip

DIF-STR55-M Difusor para STAR 55 / Diffuser to STAR 55

DIF-STR55-T Difusor para STAR 55 / Diffuser to STAR 55

Anodizado
Anodized

Negro
Black

Gris / Grey

Blanco / White

Negro / Black

Mate / Medium frosted

Transparente / Clear

Gris / Grey

Difusores / Diffuser

Advertencias / Warnings

- Asegurar que la superficie está libre de residuos antes de colocar el LED.
- No utilizar este perfil para LEDs superiores a la potencia indicada, ya que no se podría garantizar la vida útil del LED.
- No utilice cola o silicona para fijar el perfil sin antes asegurar que la posición funcional es la correcta.

- Ensure that the surface is free of debris before placing the LED.
- Not use this profile to LED above the indicated power because it could not guarantee the life of the LED.
- Do not use glue or silicone to set the profile if before ensuring that the functional position is correct.

•

Transparente
Clear

100% lumens

Opal
Frosted

-15% lumens
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