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CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE D’EDIFICACIÓ 

Recuperació del Centre Obrer Recreatiu 

I.  MEMÒRIA 

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

- Títol del projecte: Recuperació del Centre Obrer Recreatiu  

- Objecte de l’encàrrec : Ajuntament de Montesquiu 

- Situació: Plaça de la República, 15 

- Referència cadastral: 4824702DG3642S0001PJ 

MG 2 Agents del projecte  

Promotor 
 
Ajuntament de Montesquiu 
NIF: P0813000G 
Plaça de la República, 1 
08585 Montesquiu 
 
Arquitecta 
 
Helena Campàs Tintó 
DNI: 47812404G 
Mas el Pujol s/n – Vilalleons 
08504 Sant Julià de Vilatorta 
 
Nº Col·legiada: 69437-1  

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 
Estudi geotècnic        No s’escau 
Projecte de Infraestructures comunes de Telecomunicacions   No s’escau 
Estudi de seguretat i salut      Redactat per l’arquitecta 
Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició  Redactat per l’arquitecta 
Certificació energètica       Redactat per l’arquitecta
  
Pla de control de qualitat       Redactat per l’arquitecta 
Projecte d’instal·lacions      Sigma Enginyers 
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Projecte acústic       Ivana Rossell Turull 
Projecte escènic       Anton Baixeras Delclòs 
Estudi de la instal·lació fotovoltaica     Redactat per l’arquitecta 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

MD 1.1 Requisits normatius 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de 
la vivienda sobre la construcció vigents. 
 
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es 
desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments 
i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el 
text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
 
Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques 
tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 
hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 
construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 
 

MD 1.2 Condicions de partida 

Actualment Montesquiu, disposa d'un sol equipament específic per desenvolupar-hi activitats 
culturals, l'espai de creació musical, creat tant sols fa menys d'un any (2019). En aquest espai 
s'hi realitzen tallers musicals, classes a grups i espai d'assaig de diferents formacions locals i 
comarcals. La resta d'activitats culturals, s'han de realitzar a la sala d'actes de l'Ajuntament de 
Montesquiu, la qual no està preparada per a poder desenvolupar actes culturals d'una forma 
digne. Reunions, conferències, festes nocturnes, actes culturals per la festa major, tallers 
esportius, etc. La combinació de tots aquests tipus d'actes en la sala principal de l'Ajuntament, fa 
que la sala sigui molt polivalent però sense aconseguir que s'hagi pogut millorar o 
professionalitzar cap dels actes o tallers que s'hi han realitzat. La sala disposa d'un escenari en 
mal estat, el qual es va enfonsar fa dos anys en plena actuació teatral i no disposa d'equip de so 
ni lumínic per realitzar funcions de forma adequada.  
 
En un futur, cada vegada més digitalitzat i telemàtic; la cultura és un dels pocs sectors que no 
serà mai substituït, el teatre es nodreix del moment compartit, de la interacció entre actors i el 
públic junts a la mateixa sala; tanmateix l'efecte que té una orquestra i els músics sobre el públic 
un cop estan a l'escenari, no pot ser reproduït telemàticament. La música, el cine, el teatre, la 
poesia, el ball i en general totes les arts tenen una clara funció social. Proporcionen experiències 
que contribueixen a la creativitat de la societat i, per això, es converteixen en estímuls per la 
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creació d'ocupació i per la cohesió dels seus membres. Els beneficis personals, educatius, de 
creixement propi i de cohesió comunitari que els tallers i activitats culturals poden proporcionar 
en un futur al municipi, fan que sigui necessari una aposta ferma i urgent per a la recuperació de 
mostres culturals i festives; i per a fer-ho possible hem d'estar preparats i mentalitzats que per 
integrar la cultura com una palanca fonamental de desenvolupament es necessiten equipaments 
culturals de qualitat a l'abast de tothom i amb activitats culturals adreçades a tots els públics i 
cultures. Utilitzar la sala d'Actes de l'Ajuntament per la realització de qualsevol tipus d'acte 
cultural, és probablement un dels factors de la pèrdua de qualitat i quantitat de les activitats 
culturals al municipi al llarg dels anys; des de l'Ajuntament es creu que és urgent dignificar els 
equipaments municipals per així poder dignificar també els actes culturals que s'hi realitzen i 
augmentar la participació popular i la difusió de la cultura.  
 
Per fomentar l’accés i la difusió de la cultura al municipi, des de l’Ajuntament de Montesquiu, es 
creu imprescindible la recuperació del Centre Recreatiu obrer, el “centre”. 
 
L'edifici del "Centre" és un edifici municipal situat al bell mig del municipi a la plaça de la 
República. Es tracta d'un edifici de principis del segle XX en bon estat i d'un gran valor cultural i 
històric local; en l'actualitat s'estan preparant els documents per a poder ser declarat Bé Cultural 
d'Interès Local BCIL. Actualment l'edifici, està utilitzat com a magatzem municipal en planta baixa 
i en planta primera està destinat a l'Arxiu Històric municipal. Els usos del centre, no han estat 
sempre els mateixos, ja que des de la seva construcció al segle XX, havia estat destinat a usos 
culturals, essent el centre neuràlgic del municipi, amb una sala de teatre en planta baixa on s'hi 
feien representacions culturals i cinema i amb una cafeteria i lloc d'esbarjo a la planta primera. 
Continua essent un dels edificis més emblemàtics del municipi, tot i que l'any 2001 es va 
transformar en magatzem municipal i es va destruir la zona interior del teatre i les pintures de la 
façana; aquest canvi d'ús no va ser ben acceptat per la població, que es va concentrar davant de 
l'edifici per evitar-ho. 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del Projecte 

La proposta d'actuació se centra a realitzar un equipament de sala de teatre a l'edifici del 
"Centre", situat a la plaça de la República de Montesquiu, alhora que s'apliquen polítiques de 
sostenibilitat energètiques apostant per l'autoproducció d'energia elèctrica, equipant l’immoble 
amb una instal·lació de producció d’energia fotovoltaica de 25KW. 
L'edifici on s'actua, va ser construït per un grup d'obrers del poble per poder disposar d'un espai 
per apropar la cultura i l'educació a les classes treballadores del municipi; consta de dues plantes 
de forma irregular i d'una superfície aproximada construïda de 460m2. 
 
La planta primera és ocupada per l'arxiu històric municipal i la planta baixa és actualment un 
magatzem municipal per a guardar eines i vehicles de la brigada municipal. 
 
En la proposta d'actuació, l'àmbit actua en la planta baixa de l'edifici (240m2) i en la coberta de 
l'edifici, on es preveu la col·locació de plaques fotovoltaiques per a garantir la sostenibilitat 
econòmica i ambiental del l’actuació. 
 
En planta baixa, es realitza un canvi d’ús, per retornar a l’ús que sempre havia tingut 
històricament l’edifici, un equipament cultural on poder fer representacions artístiques, de totes 
les disciplines escèniques. 
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes. 

El planejament urbanístic vigent, són el Text refós de les normes subsidiàries de planejament 
aprovades definitivament el 15 de juny de 2000. 
 
L’equipament del centre obrer recreatiu es troba ubicat en sòl classificat com a sòl urbà 
consolidat, i la qualificació no ha deixat de ser mai equipament cultural, tal com mostra la imatge 
següent, plànol d’ordenació del sòl urbà del municipi. 
 

 
 
Plano d’ordenació EC-Equipament cultural 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.  

L'edifici, va ser construït pel Centre Obrer Recreatiu de Montesquiu, consta de dues plantes de 
forma irregular i d'una superfície aproximada construida de 460m2. La façana té 8m metres 
d'amplada i la sala principal una fondària de 23 m. 
 
Actualment en planta baixa, hi ha l'accés al vestíbul a través d'una porta amb un esglaó d'uns 
11cm d'alçada. En aquest vestíbul, hi ha l'escala que puja a la planta primera de l'edifici i la porta 
que accedeix a l'interior del magatzem amb un desnivell de dos esglaons més d'alçada. La major 
part de la superfície de l'edifici, que coincideix en tot l'espai de magatzem, es troba aixecada uns 
43cm des del nivell del carrer arran de la conversió que es va realitzar l'any 2001 a magatzem 
municipal. Els vestuaris i lavabos de la Brigada municipal es troben dos esglaons més avall que 
la resta del magatzem i aproximadament a la mateixa alçada que l'entrada del carrer. Els annexes 
realitzats durant finals del segle XX són de maó massís amb biguetes de formigó i les 
modificacions que es van fer l'any 2001 per transformar-lo en magatzem, són parets de totxana 
amb el sostre de la planta baixa de biguetes de formigó i revoltó ceràmic. 
 
L'edifici actual conserva pocs elements arquitectònics de l'edifici original, a excepció de 
l'envolvent de pedra i de l'arc. En façana, es conserven les obertures de planta primera amb els 
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brancals d'obra vista, i el faldó triangular de la coberta; tot i que aquests no formaven part de 
l'edifici original. 
 
El programa formal del projecte respon a la necessitat de disposar d'un equipament suficientment 
gran i equipat per poder gaudir d'actes culturals al municipi, amb unes instal·lacions dignes i a 
l'alçada dels actes que s'hi puguin realitzar; alhora que es vol recuperar l'antic ús de l'edifici. 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS  ESTAT ACTUAL 
PLANTA BAIXA 
Entrada 5,46m2 
Sala 124,47m2 
Escenari 52,70m2 
Magatzem 18,15m2 
Vestidors 15,75m2 
Escala 3,28m2 
PLANTA PRIMERA 
Sala Magatzem 15,94m2 
TOTAL 235,75m2 

 
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS  PROPOSTA 
PLANTA BAIXA 
Entrada 10,24m2 
Accés 7,90m2 
Sala 111,37m2 
Escenari 52,70m2 
Cambra higènica adaptada 4,27m2 
Serveis higènics 7,99m2 
Vestidors 14,58m2 
Taquilla 3,66m2 
Magatzem 6,87m2 
Evacuació 15,24m2 
PLANTA PRIMERA 
Sala de control 14,84m2 
Sala d’instal·lacions 15,94m2 
TOTAL 238,16m2 

 
 
La superfície construïda no canvia, ja que es tracta d’una reforma interior. La superfície 
construïda tota de la intervenció són 282,47m2 

MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de 
l’edifici 

Es tracta d’un edifici públic per una capacitat de 137 persones, disposades de la manera següent: 
 
-34 places a la platea 
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-3 places destinades a persones amb mobilitat reduïda 
-100 places a les grades projectades, amb 10 files de 10 localitats cadascuna 
 
L’equipament donarà resposta a totes les exigències del Codi tècnic de l’edificació per edificis de 
pública concurrència. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

L’edifici compleix amb les prescripcions del Decret 141/2012 sobre les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels edificis per a usos diferents a l’habitatge. S’adjunten les fitxes d’aplicació al 
final de la memòria, i es grafia als plànols. 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

L’edifici compleix amb les prescripcions DB-SUA Seguretat d’utilitazació i accessibilitat dels 
edificis per a usos diferents a l’habitatge. S’adjunten les fitxes d’aplicació al final de la memòria, 
i es grafia als plànols. 
 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

L’edifici compleix amb les prescripcions DB-SUA Seguretat d’utilitazació i accessibilitat dels 
edificis per a usos diferents a l’habitatge. S’adjunten les fitxes d’aplicació al final de la memòria, 
i es grafia als plànols. 
 
Tanmateix Es dona compliment al decret 135/1995 Codi d’accessibilitat i a l’ordre VIV/561/2010 
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb 
discapacitat per l’accés i utilització dels espais públics. 
La intervenció fa un enfesi molt acurat de la supressió de les barreres arquitectòniques. En primer 
lloc fa un rebaix de la zona de l’entrada per poder aconseguir la mateixa cota 0 existent a l’espai 
públic. L’accés a la sala es fa per mitjà d’una rampa de pendent inferior al 8%. La Sala de 
butaques i l’escenari estan a la mateixa cota.  
 
Hi ha 34 butaques a peu pla, deixant espai per poder ubicar-hi 3 places per a cadires de rodes 
per persones amb diversitat funcional. 
 
Els banys i els vestidors estan a la mateixa cota que la sala.  
 
Els banys disposen d’un bany adaptat i els vestidors disposen de la dutxa adaptada. 
 
A tots els espais de l’equipament s’hi pot inscriure un cercle de 1’5m de diàmetre. 

MD 3.2 Seguretat estructural 

No li és d’aplicació, ja que és una intervenció de rehabilitació interior. 
 
Pel que fa a la coberta, on s’hi ubica les plaques fotovoltaiques, D’acord al projecte constructiu 
de l’edifici es considera que la sobrecàrrega d’ús de la coberta és com a mínim de 1kN/m2 = 
101,97kg/m2 que és molt superior als 12,92kg/m2 de sobrepès que suposarà la instal·lació 
fotovoltaica i per tant no ha de suposar cap impediment en aquest sentit. Així mateix d’acord als 
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elements de fixació i anclatge plantejats en l’estudi es considera que la fixació serà suficient i 
segura d’acord a l’annex A. Plaques fotovoltaiques. 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

El projecte dona compliment al DB-DI Seguretat en cas d’incendi del codi tècnic. S’adjunta fitxa 
d’aplicació i es descriu el compliment de la normativa a l’annex d’instal·lacions corresponent. 

MD 3.5 Salubritat 

El projecte dona compliment a la normativa del DB-HS Condicions mínimes de salubritat per 
edificis existents. Al ser una intervenció interior i hi ha apartats que no li són d’aplicació. S’adjunta 
fitxa  

MD 3.5.1 Recollida i evacuació de residus 

A Montesquiu actualment s’està duent a terme la implementació de la recollida porta a porta. Pel 
tipus d’equipament que s’esta rehabilitant, no es contempla generació de residus, ja que no hi ha 
servei de bar. En cas de generació de residus s’ubicaràn fora del recinte en una zona habilitada. 
 

MD 3.6 Protecció contra el soroll 

El projecte dona compliment a la normativa DB-HR Condicions mínimes contra el soroll. S’adjunta 
l’Annex d’acondicionament acústic i les fitxes justificatives al final de la memòria. 

MD 3.7 Estalvi d’energia. 

El projecte dona compliment a la normativa DB-HE de les condicions d’eficiència energètica en 
edificis existents. 
 
S’adjunta fitxa i certificació energètica al final de la memòria. 
 
S’adjunta a l’Annex d’instal·lacions la descripció de les condicions de climatització 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1 Enderrocs 

Per poder adequar l’espai al compliment de les prescripcions del codi d’accessibilitat, es repicarà 
tota la zona de l’entrada perquè pugui estar al mateix nivell. Per altra banda es es necessita 
enderrocar part de la solera per ubicar-hi els serveis sanitaris i la rampa d’accés a la sala. 
 
A la zona de l’escenari es repicarà un gruix de 20cm de la llosa existent per tal de poder col·locar-
hi la infraestructura que permetrà en un futur tenir un escenari elevable, en una fase posterior. 
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Tanmateix s’enderrocaran els envans interiors de compartimentació per poder redistribuir l’espai, 
a la zona dels vestuaris. 

MC 2 Sistema estructural 

Es tracta d’un edifici existent construït amb còdols de riu. Abans de l’intervenció es farà una cata 
prèvia per saber-ne l’estat. Però no es preveu cap intervenció a nivell estructural, més enllà dels 
passos de porta de les noves obertures. 
 

MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

MC 3.1 Façana 

La voluntat del projecte és recuperar la façana original del centre obrer, amb les pintures murals 
que anys després es van arrebossar i perdre. El projecte considera que és una de les 
característiques de l’edifici.  
 
A més, es substituirà l’actual porta de la nau, de caire industrial per l’accés de vehicles, per una 
porta doble amb vidres fxes, que li donarà visibilitat i en remarcarà el caràcter d’equipament 
cultural. 
 
Les finestres i balconeres del primer pis, no es sotmeten a cap tipus d’intervenció 
 

MC 3.2 Mitgeres 

Les mitgeres no s’hi intervé. Però s’ha de tenir en compte que hauran de complir una resistència 
al foc de RF120 tal com marca el DB-SI del CTE. 

MC 3.5 Cobertes 

A la coberta s’hi col·locarà la instal·lació d’energia fotovoltaica. Es realitzarà amb una estructura 
flexible que garanteixi l’estabilitat de la coberta existent. 
 
Abans de fer-ne la instal·lació es farà les comprovacions necessàries per assegurar l’estabilitat 
de l’estructura de la coberta existent. 

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

La rehabilitació del CENTRE obrer recreatiu, es fa considerant la sostenibilitat econòmica de la 
intervenció, per tant, el sistema de compartimentació i revestiments interiors s’han projectat amb 
criteris de confort, però també tenint en compte un pressupost limitat d’intervenció, es descriuen 
a continuació: 
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MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

La compartimentació vertical interior, està pràcticament definida, ja que ja té el caràcter de sala 
de teatre. Es construeix un mur de gero acústic per generar una entrada pública, i es redistribueix 
la zona de magatzem i dels vestidors amb envans de pladur per construir uns vestidors que 
compleixin tota la normativa vigent. A la zona de l’entrada, aprofitant el sota grada es generen 
els banys públics.  

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

La compartimentació horitzontal, és l’existent. Es projecten però cel rasos com a pas 
d’instal·lacions, i per condicionament climàtic de l’equipament, així com a control acústic. 
 
A la zona de la sala, s’hi col:loca un cel ras negre que amaga les bigues existents i les 
instal·lacions 
 
A la zona de banys i vestidors s’hi col·loca un cel ras hidròfug per garantir la higène. 

MC 5 Sistema d'acabats 

Pel que fa amb el sistema s’acabats, el projecte vol aconseguir un condicionament òptim de la 
sala, però tenint en compte el pressupost ajustat de què es disposa. 
 
La sala, és on s’ha destinat més recursos al sistema d’acabats. A l’annex de condicionament 
acústic del projecte, es defineixen els paràmetres que s’han tingut en compte. 
 
Es tracta d’un acabat de fusta, amb un ritme concret, per ajudar al so a reproduir-se de manera 
harmònica per la sala. 
 
A la zona de l’escenari, no hi ha actuació de revestiments, ja que és el tèxtil escènic el que donarà 
caràcter a la sala i n’amagarà les parets existents, que es mantenen tal i com estan. 
 
A la zona de l’entrada, s’enguixarà i pintarà de color blanc el vestíbul de recepció, per donar 
neutralitat i calidesa a l’espai. 
 
A la zona de banys i vestidor, s’arrebossarà i enrajolarà tots els paraments verticals fins al sostre, 
per donar compliment a la normativa d’higene dels espais de pública concurrència. 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Tot el sistema de condicionament, instal·lacions i serveis es descriu a l’annex d’instal·lacions 
corresponent. 

MC 7 Equipament 

L’edifici com a equipament cultural disposarà de l’equipament següent. 
 
Zona de la sala 
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Hi haurà una grada amb seients fixes amb una capacitat de 100 persones. A peu pla hi haurà 
una zona de seients mòbils per a 34 persones i 3 espais habilitats per persones amb mobilitat 
reduïda. 
 
Zona sala-escenari 
La sala i l’escenari diposaran de tot el material audiovisual necessari per poder desenvolupar 
l’activitat d’un centre cultural i sala de teatre. Caldrà segons les possibilitats econòmiques de 
l’Ajuntament, anar completant l’equipament escènic a mesura que es disposi de més 
finançament. 
 
Zona banys i vestidors 
Els banys i vestidors estaran equipats amb tot el material necessari per desenvolupar-ne aquest 
servei. En contret els banys diposaran de 4 cabines higièniques (WC) més una cabina adaptada. 
La cabina adaptada disposarà d’un canviador per a nados, ja que es té la voluntat que sigui un 
equipament d’ús familiar. El bany disposarà d’un rentamans. 
 
La zona dels vestidors disposarà d’una cabina higiènica (WC) i d’una dutxa adaptada. També 
disporà d’un rentamans i d’un tocador amb mirall per feines de maquillatge i caracterització. A 
més, els vestidors disposaran d’una taquilla i un banc on poder canviar-se. 
 
Sala de control 
 
La sala de control estarà equipada amb els sistemes necessaris per poder controlar el sistema 
audiovisual de l’equipament, es descriuen en l’annex correponent. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

 
Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats que el complementen 
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) 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). 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) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

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 d’accessibilitat 
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Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
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Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Ordenances municipals 

 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 
HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
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) 
CE Codi Estructural 
RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 
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 HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Condicions per al control 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 (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 
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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. 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 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) 
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 per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la 
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 
Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions 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) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, 
ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març 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) 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 
Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 
Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 
Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
Instal·lacions de protecció al llamp  
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CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 
 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 
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 
Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i els Reglaments Delegats que el complementen. 
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 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

 

   Condicions d’habitabilitat D141/2012 

HE 0. Limitació del consum 

HE 1. Limitació de la demanda energètica 

HE 2. RITE 

HE 3. Condicions d’il·luminació 

HR.  Exigències DB HR protecció contra el soroll 

HS. Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’habitabilitat, 
salubritat 

SI. Paràmetres DB SI per donar compliment a les exigències de seguretat en cas 
d’incendi 

SUA. Paràmetres del DB Seguretat d’utilització i accessibilitat 

SUA 8. Instal·lació de protecció al llamp 

   NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORRESISTENT 
  



Limitac ió del consum   HE 0   Projecte d’execució  
 

 

Obra nova /  In te rvenc ió  en edi f ic is  exis ten ts  
Ús d i ferent  a l  d 'habi ta tge  
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Referènc ia de  pro jecte:   

 

DADES  
  

Tipus d ’ in tervenc ió:   Obra  nova  

 
Ampliació:  sup. útil > 50 m², en la qual s’incrementa més d’un 10%  

la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé 

 Canvi d’ús diferent al d'habitatge:  sup. útil > 50 m² 

 
Reforma:  que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant 

tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici. 
 

Ús de l ’edif ici / enti tat :    CF I  
(1) 

:   W/m² 
 

Zona c l imàt ica h ivern :  A  B  C D E  

 

EXIGÈNCIA  

 

 

 

 Cl ima Consum d’energia primària no renovable , Cep,nren  

 A Cep,nren  =    ≤ 55 + 8·CFI  = kW·h/m
2
· any  

 B Cep,nren  =     ≤ 50 + 8·CFI  = kW·h/m
2
· any  

 C Cep,nren  =     ≤ 35 + 8·CFI  = kW·h/m
2
· any  

 D Cep,nren  =     ≤ 20 + 8·CFI  = kW·h/m
2
· any  

 E Cep,nren  =    ≤ 10 + 8·CFI  = kW·h/m
2
· any  

 

 Cl ima Consum d’energia primària total , Cep,tot  

 A Cep,tot   =    ≤ 155 + 9·CFI  =  kW·h/m
2
· any  

 B Cep,tot   =      ≤ 150 + 9·CFI  = kW·h/m
2
· any  

 C Cep,tot   =    ≤ 140 + 9·CFI  = kW·h/m
2
· any  

 D Cep,tot   =     ≤ 130 + 9·CFI  = kW·h/m
2
· any  

 E Cep,tot   =     ≤ 120 + 9·CFI  = kW·h/m
2
· any  

Verificació de l'exigència mitjançant:  

 

 

 

(1) Càrrega interna mitjana (CFI), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de 

l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la 

il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)  



Condicions per al control de la demanda energètica  HE  1  
 Projecte d'execució 

  

 

Intervenció en edif ic is  existents  
Ús diferent  a l  d’habitatge     
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Referència de projecte:  

DADES  
 

Tipus d’intervenció:   Canvi d’ús diferent al 
d’habitatge: 

Total de l’edifici          

Parcial  

 

Reforma que renova: 
 

> 25% envolupant tèrmica final  

≤ 25% envolupant tèrmica final 

 Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús 

  

Ús de l’edifici / entitat:  Compacitat(1) :  m³/m² 

  

Zona climàtica hivern:  A B C D E 

EXIGÈNCIES  

Condicions de l’envolupant tèrmica  

Verificació de l'exigència mitjançant:  

Transmitància tèrmica dels elements de l’envolupant (U) 

   Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 

 

Transmitància tèrmica dels elements: 
U element 

W/m²K 
   Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 

 - Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US)  ≤ 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

 - Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC)  ≤ 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

 - Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 

l’envolupant tèrmica (UMD) 

 ≤ 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

 - Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana) 

 ≤ 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

 - Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%   ≤ 5,70 

 * Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.  

 
Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (2)  

 
   

Coeficient global de transmissió  

màxim*, W/m²K 
 

Coeficient global de transmissió de l’envolupant:  
K envolupant 

W/m²K 

  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  
  A B C D E 

  - Envolupant tèrmica   ≤      

 * Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.  
 

  
 

 
Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (3)  

El paràmetre de control solar (qsol:jul) de:  

                                                 =              kWh/m²·mes  ≤   al valor límit  qsol;jul,lim =  4 kWh/m²·mes. 



Condicions per al control de la demanda energètica  HE  1  
 Projecte d'execució 

  

 

Intervenció en edif ic is  existents  
Ús diferent  a l  d’habitatge     
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EXIGÈNCIES  

 

Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)  

 

Permeabilitat a l’aire de les obertures:   

 Permeabilitat a l’aire màxima,  m³/h·m² 
 Q100  obertures 

m³/h·m² 

  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  
  A B C D E 
 - Obertures de l’envolupant  ≤ 27 27 9 9 9 

 La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.  
 

 
 

  Limitació de descompensacions  
 

Transmitància tèrmica de les particions interiors: 

U element 

W/m²K 

 Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 
  Zo n a c l i màt ica  d ’ h iv er n  

  A B C D E 

 - Particions entre unitats  
del mateix ús  

 

horitzontals  ≤ 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals  ≤ 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals 

 ≤ 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

  

 

Limitació de condensacions ,  si  escau 

 Verificació de l'exigència mitjançant: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 

tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 

per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 

l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

 (3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 

obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 

l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 

Terminologia DB HE)  

 



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 

RITE  
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 

Ús previst:  (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 
concurrència 

 Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 
 
Piscina climatitzada 

 
Espais oberts climatitzats 

     

Tipus d’intervenció 
en l’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 

   Reforma 

    Canvi d’ús 

    

Tipus d’intervenció 
en les instal· lacions:  

Nova instal·lació 

Reforma de la instal·lació (3) 

  

 
Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

  La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques  
 

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 
 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables (4) 

 
 El canvi d’ús previst de l’edifici 

 
 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques  

  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

 
 

Instal ·lacions tèrmiques:  (5)   

Climatització (6)   Calefacció (7)    Refrigeració(8)    Ventilació (9)    Control de la humitat (10)    

Producció d’aigua calenta sanitària (11)    Climatització de piscines (11) 

Contribució mínima amb energia renovable per  

cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 

demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 

≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 

Fonts d’energia previstes:  

Electricitat Energies renovables (4) (11) Energies residuals (4) (11) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

 
Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

  

Centrals de producció de calor  o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars Bomba de calor (12)  

 Altres (13)   

 



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 

RITE  
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Tipus d’ instal ·lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:            Captadors solars: Superfície total:               m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:                    kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P)  

(14) : 

      Calor:  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (15)
 :                  kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE  (17) 

PROJECTE (16)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred  70 kW 

 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 
executada. 

No cal 
documentació                 

a)    P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  
Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 

individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)   Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)   Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 

 
 
 



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 

RITE  
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

General En l’àmbit del CTE:  

 

CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 

actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 

seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”. 

En l’àmbit del RITE:  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 

D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 

i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 

pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 
 

Benestar                
i  Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 

acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 

complint els requisits següents: 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient 

RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 

l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 

condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

  

Qualitat de l’aire interior  

 

 

 

RITE IT 1.1.4.2  

CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 

es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 

suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 

“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 

magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 

interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 

RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” 

Qualitat de l’ambient 
acústic  

RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 

soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” 

 

Eficiència 
energèt ica 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el 

consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 

sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals, 

complint els requisits següents: 

Rendiment energètic  

 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 

transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 

prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 

al seu règim de rendiment màxim.” 

Distribució de calor i 
fred  

RITE IT 1.1.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 

amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació” 

Regulació i control  

 

RITE IT 1.1.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 

perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 

climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.”” 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.1.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 

comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 

diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 

consumidors.” 

Recuperació d’energia  

RITE IT 1.1.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 

recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 

Utilització d’energies 
renovables  

 

 

RITE IT 1.2.4.6  

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 

l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

“En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una 

part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran 

mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 

“L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 

només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina 

coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de 
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 

de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  
 

Seguretat  

RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 

redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 

flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 
 

 

 
 



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 

RITE  
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 

de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  

- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 
Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 

- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 
llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 

existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 

les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

Degut a que el Codi Tècnic de l’Edificació remet al RITE per al compliment de l’exigència HE 2, el RITE serà d’aplicació a les intervencions que 

es defineixen a l’art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte els Criteris d’aplicació en edificis existents 

que s’indiquen a l’Apartat IV del CTE DB HE. 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 

Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 

18 del RITE. 

(4) Les instal·lacions tèrmiques han d’aprofitar les energies renovables disponibles per cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici. 

Segons l’apartat IT 1.2.4.6.1 del RITE “En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una part de les 
necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 

Segons l’apartat IT 1.2.4.6.3 i 4 del RITE “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts només es podrà 
realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  

El 100% de l’energia generada per l’energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable. 

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 

destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(6) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 

i les necessitats dels bens. 

(7) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(8) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(9) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 

(10) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 

(11) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines segons el especifica el CTE 
DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. 

(12) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 

l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 

considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 

estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 

El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(13) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 

considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 

gran de les dues. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  

Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 
un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 

a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  

b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 
recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/05_construccio_i_instal_lacions/03_instal_lacions/calefaccio_climatitzacio_i_fred_industrial/installacions_termiques_en_els_edificis/
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Edifici de nova construcció 
 

 

Intervenció en edificis existents 

  

 Canvi d'ús característic de l'edifici: → Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici. 

 
Intervencions amb una superfície útil total final 
> 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si 
s'escau), en les que es renovi més del 25% de 
la sup. il·luminada: 

→ Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici. 

 
Renovacions o ampliacions d’una part de la 
instal·lació: 

→ S’adequarà la part de la instal·lació renovada o 
ampliada perquè es compleixin els valors 
d’eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de 
l’activitat. 

Es disposaran sistemes de regulació i control 
quan la renovació afecti a zones de l’edifici on el 
DB les prescriu. 

 
Canvis d'activitat en una zona de l'edifici:  → S’adequarà la instal·lació d'aquesta zona quan la 

nova activitat suposi un valor més baix del valor 
VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial. 

 
 

CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA  

Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 
energèticament. Aquestes instal·lacions disposaran d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a la ocupació 
real de la zona i d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que es reuneixin 
unes determinades condicions. 

 

QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES   

Eficiència energètica de la instal·lació 
El valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) no superarà el valor límit establert (VEEIlim): 

VEEI lim: valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació   (W/m2 
 100 lux)                     (Taula 3.1 HE3) 

administratiu en general 

3 

 estacions de transport (6) 

5 andanes d’estacions de transport  supermercats, hipermercats i grans magatzems 

pavellons d’exposicions o fires  biblioteques, museus i galeries d’art 

sales de diagnòstic (1) 
3,5 

 zones comunes en edificis no residencials 
6 

aules i laboratoris (2)  centres comercials (s’exclou les botigues) (7) 

habitacions d’hospital (3) 

4 

 hostaleria i restauració (8) 

8 

recintes interiors no descrits en aquest llistat  religiós en general 

zones comunes (4)  sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i 
convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències (9) magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

aparcaments 

espais esportius (5) botigues i petit comerç  

  habitacions d’hotels, hostals, etc. 10 

   locals amb nivell d’il·luminació > 600 lux 2,5 

Notes 

(a) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període 
d’utilització previst ≤ 2 anys;  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup. 
útil total <50m2; edificis històrics protegits; enllumenats d’emergència 

Referència de projecte:  

TIPUS D’INTERVENCIÓ  ( a )  
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Potència instal·lada  

La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 
següents valors màxims: 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes de control i regulació 

Les instal·lacions d’il·luminació de cada zona  disposaran de: 

 - un sistema d’encesa i apagada manual extern al quadre elèctric, i 

 - un sistema d’enceses per horari centralitzat en cada quadre elèctric 

Per a zones d’ús esporàdic (b) aquests sistemes es podran substituir per: 

 - un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència temporitzat, o bé 

 - un sistema de polsador temporitzat 

 

Sistemes d’aprofitament de la llum natural  

(c) (d) 

S’instal·laran sistemes que regulin el nivell d’il·luminació automàticament i de forma proporcional a l’aportació 
de llum natural: 

 - en les lluminàries situades sota una lluerna 

 - en les lluminàries situades a menys de 5m d’una finestra 

 

 

Notes 

Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. S’ha optat 
per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB.  

(1) Inclou la instal·lació d’il·luminació de sales de examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia, sales 
d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de 
cures intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, 

es puguin  considerar com a sales especials. 

(2) Inclou la instal·lació d’il·luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, 
música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers 
d’ensenyament i aules d’art, aules de preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes 

nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats. 

(3) Inclou la instal·lació d’il·luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il·luminació general, il·luminació de  
lectura i il·luminació per a exàmens simples. 

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de 
persones, lavabos públics, etc. 

(5) Inclou les instal·lacions d’il·luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius,  tant per a activitats 
d’entrenament com de competició, però no inclou les instal·lacions d’il·luminació necessàries per a les retransmissions 
televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes. 

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de 
recollida d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees 
d’espera, sales de consigna, etc. 

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials. 

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, 
menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc. 

(9) En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la il·luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la 
representació i l’escenari. 

(b) Es consideren zones d’ús esporàdic els lavabos, passadissos, zones de trànsit, aparcaments, etc. 

(c) S’exclouen de l’aplicació d’aquesta exigència les zones comunes en edificis residencials, habitacions d’hospital, 
habitacions d’hotels, hostals, etc., així com botigues i petit comerç. 

(d) Serà d’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior, a patis o a atris, siguin coberts o descoberts quan a més 
de complir la relació  T (Aw/A) > 0,11 també es donin determinades condicions entre l’edifici projectat, l’obstacle exterior, 
la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local; condicions recollides en l’apartat 3.4 del DB. 

T (Aw/A): on T és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, Tc el coeficient de transmissió lluminosa 
del tancament del pati, Aw l’àrea del vidre de la finestra i A l’àrea total de la façana de la zona (veure DB HE-3 ap. 2.3b) 

 

Potència 

màxima per 

superfície 

il·luminada 

  (W/m2) 

(Taula 3.2 HE3) 

Usos 
Il·luminància mitja al 
pla horitzontal (lux) 

PTOT/STOT 

(W/m2) 

aparcament - 5 

altres usos ≤ 600  10 

 > 600  25 
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Ref. del projecte:   

 
 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

obra nova  rehabil itació integral  

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 

No els hi és d’aplicació el DB HR 
 

ÚS DE L’EDIFICI 

residencial  privat   residencial  públ ic sanitar i  

administratiu  docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús  

 
EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA ≥ 33dBA  

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA ≥ 50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA ≥ 45dBA  

paret del recinte protegit RA ≥ 50dBA  

porta o finestra del recinte protegit RA ≥ 30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA ≥ 50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA ≥ 20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA ≥ 45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA ≥ 50dBA  

 

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES  I  TERRES EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr  en dBA 
D2m,nT,Atr 

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60  30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   
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Ref. del projecte:   

 
 

 
FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus, 

activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.) 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

65 < Ld ≤ 70 Ld ≤ 60  30 30 30 30 

70 < Ld ≤ 75 60 < Ld ≤ 65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld ≤ 70  37 32 37 32 

 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA ≥ 50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr ≥ 40dBA  
 

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w ≤ 65dB  DnTA ≥ 50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA ≥ 45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w ≤ 60dB  DnTA ≥ 45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum ≤ 350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum ≤ 350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A ≥ 0,2m2/m3

  

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS  

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

C
o

d
i 
T

è
c
n

ic
 d

e
 l
’E

d
if
ic

a
c
ió

 R
D

 3
1

4
/2

0
0
6

 ,
 R

D
 1

3
7

1
/2

0
0
7

 i
 l
e

s
 s

e
v
e
s
 c

o
rr

e
c
c
io

n
s
  
d

’e
rr

a
d

e
s
 (

B
O

E
s
 2

0
/1

2
/2

0
0

7
 i
 2

5
/1

/2
0

0
8

) 
  
O

fi
c
in

a
 C

o
n

s
u

lt
o

ra
 T

è
c
n

ic
a
  
 ·

  
 C

o
l·
le

g
i 
d

’A
rq

u
it
e
c
te

s
 d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a
  
  
v
.3

  
  
a

b
ri
l 
2

0
0

8
 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.” 

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny
 (1)

  Ks (cm/s) ≥ 10
-2

10
-5

<Ks<10
-2 ≤ 10

-5
 

Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua 
(2)

 Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny 
(1)

  Ks (cm/s) > 10-5 ≤ 10
-5

 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua 
(2)

 Alta Mitja Baixa 
(4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica 

(5)
 I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 
(7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ≤ 15 16-40 41-100

Classe d’entorn 
(6)

 E0 E1  

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4  

del DB HS 1 respectivament. 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.” 

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal  → 

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat 

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors  

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva  

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 
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CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 - S’aportarà un cabal d’aire exterior suficient per assolir que en cada local la concentració mitja anual de 
CO2  sigui < 900 ppm i que l’acumulat anual de CO2 que excedeixi 1.600 ppm sigui < 500.000 ppm·h, en 
ambdós casos amb les condicions de disseny de l’Apèndix C (3) del DB HS3.

 - El cabal d’aire exterior aportat serà suficient per a eliminar els contaminants no directament relacionats 
amb la presència humana. Aquesta condició es considera satisfeta amb l’establiment d’un cabal mínim  
d’1,5 l/s per local habitable en els períodes de no ocupació.

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables 

(L’Apèndix C del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 - Es disposarà d’un sistema que permeti extreure els contaminants que es produeixen durant l’ús de 
l’aparell de cocció de la cuina, de forma independent de la ventilació general dels locals habitables.

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable ≥ 1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 - L’aportació de cabal d’aire exterior serà suficient per a eliminar els contaminants propis de l’ús de cada  
local (humitats, olors, compostos orgànics i, en els aparcaments, monòxid de carboni i òxids de nitrogen).

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 Cabals de ventilació mínims en locals no habitables

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D ≥ 3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
En edificis d’habitatge (9) En edificis d’habitatge

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera 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 dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de 
la 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.”

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i d’acord a la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (10) 
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) Apèndix C: Condicions de disseny per a la determinació del cabal de ventilació dels locals habitables dels habitatges.
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: Cabals mínims per a ventilació de cabal constant en locals habitables.

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5) En general, les característiques dels espais exteriors venen definides per les normatives d’habitabilitat d’àmbit català o bé municipal.  
En absència d’aquestes, les condicions dels espais exteriors, a aquests efectes, seran les definides en el DB HS 3, apartat 3.2.1:

 - Els espais exteriors i els patis han de permetre que en la seva planta es pugui inscriure un cercle de diàmetre D ≥ H/3, sent H 
l’altura del tancament més baix dels que els delimiten i D ≥ 3 m.

(6) L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador:
 - Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m com a mínim; 2 m si és transitable; superar l’altura de 

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 
una distància ≤ 2 m.  

 - Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca d’admissió) i 
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) L’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius i el 
D.141/2012 Condicions mínimes d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes fins a la coberta de l’edifici.

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD. 1027/2007), 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.” 

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els 
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q ≥ 0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q ≥ 0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q ≥ 0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica 

q ≥ 0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 

q ≥ 0,03l/s    “pileta de rentamans 
q ≥ 0,065l/s  rentamans, bidet 

q ≥ 0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q ≥ 0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q ≥ 0,20l/s    banyera ≥ 1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q ≥ 0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   → P ≥ 100kPa 
  Escalfadors i fluxors → P ≥ 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC 
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum. 

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable. 

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat  

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”. 
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  
 

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

 

 

 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

    

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

 

 



Protecció contra l ’exposició al radó   HS 6   Projecte bàsic  
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Referènc ia de  pro jecte:  
 

 

 

DADES 

 

Munic ip i
( * ) :

      Zona: 

(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació. 

 

Tipus d ’ in tervenc ió ( 1 ) :   
 
 
 
   

        Obra nova  Edifici existent  

 
 

 

Ampliació 
 

  Reforma  

 

 

Canvi d’ús Característic  

 Parcial 
   

 ¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? 
(2) 

 
Sí                  No 

Valor de la mitjana anual de concentració de radó 
(3)

                      Bq/m
3
      

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EXIGÈNCIA 

A l’interior dels locals habitables , es limitarà el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m

3
 (mitjana anual de concentració de radó).  

S’adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcionin un nivell de protecció igual o superior: 

 
 

 
 

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada 

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat  

    
o bé 

   Sistema de despressurització del terreny 

 

(1) El DB HS 6 no serà d’aplicació: 

 als locals no habitables, 

 als locals habitables que estiguin separats de forma efectiva del terreny a través d’espais oberts on el nivell de ventilació sigui equivalent al 
de l’ambient exterior. 

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la intervenció en l’edifici existent, caldrà indicar el valor més alt de la mitjana d’exposició al radó 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) Segons l’apartat 3.4. del DB HS 6, quan els valors de la mitjana anual de concentració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 
intervenció en l’edifici existent: 

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m
3
), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 

 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

 

À
M

B
IT

  

Edifici o establiment destinat a alguns dels següents usos: cultural (destinats a restauració, espectacles, reunions, esports, 
esbarjo, auditoris, jocs i similars), religiós o de transport de persones. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm Ǿ 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m  h ≤ 28 h > 28m  

Estructura general R120 
(R180 si h > 28m) R90 R120 R180 

En escales protegides    R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els 
seus suports    R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)    R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis    EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O B
E

R
TE S

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 

• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
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EDIFICIS D’ÚS PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA 
Data 17/12/2010 

 

especial alt Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

• Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

• L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
• La caixa escènica (teatre, sala d’òpera, etc.) 
• Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

• S ≤ 2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions: 
•   Espais de públic en seients fixes (cines, teatres, auditoris, sales de congressos,... museus, 

espais de culte religiós i recintes poliesportius, firals i similars) sempre que:.  
• Estiguin compartimentats respecte altres zones mitjançant elements EI 120 
• Evacuació mitjançant sortides de planta que comuniquin, a un sector de risc mínim a 

traves de vestíbuls d’independència o bé mitjançant sortides d’edifici. 
• Materials de revestiment B-s1,do en parets i sostres i Bfl-s1 en sols 
• Densitat de carrega de foc < 200 MJ/m2 per materials de revestiment i de mobiliari fix. 
• No existeixi en aquest espai cap zona habitable 

• Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 
construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Requeriments a garantir en funció de: 
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
− situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m 15 < h ≤ 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 
(EI 180 si h > 28) EI 90 EI 120 EI 180 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t -C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Caixa escènica 

 Sector d’incendi diferenciat amb elements EI 120 respecte la sala d’espectadors 
 Tancament de boca per teló EI 60; acció auto/manual (maniobra de 30 s; pressió 0,4 kN/m2) 
 Cortina d’aigua d’acció auto/manual (dins i fora de l’escenari) 
 Vestíbul d’independència en comunicacions amb la sala 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes: 
α  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 
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Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 E

SP
EC

IA
L  RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 

2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 
Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

Elements decoratius i mobiliari 

• Butaques i seients fixes tapissats: 
− Tapissats: Parts 1 i 2 de la norma UNE-EN 1021:2006 

• Elements tèxtils suspesos, com telons, cortines, etc: 
− Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003  

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 

Densitat d’ocupació 
 
 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

1 persona / 0,25 m2  zones per a espectadors dempeus 
1 persona / seient  zones destinades a espectadors amb seients definits en el projecte 

1 persona / 0,5 m2  zones destinades a espectadors asseguts amb seients sense definir 
 zones de públic en discoteques 

1 persona / 1 m2  zones de públic dempeus en bars, cafeteries, etc. 
 salons d’ús múltiple en edificis per congressos, hotels, etc. 

1 persona / 1,2 m2  zones de públic de “menjar ràpid” (hamburgueseries, pizzeries, etc.) 

1 persona / 1,5 m2  zones de públic de gimnasos sense aparells. 
 zones de públic assegut en bars, cafeteries, restaurants, etc. 

1 persona / 2 m2 

 sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zones d’ús públic en 
museus, galeries d’art, fires i exposicions, etc. ; vestíbuls generals, 
zones d’ús de públic en plantes de soterrani, baixa i entresòl; vestíbuls, 
vestuaris, camerinos o altres dependències similars i annexes a sales 
d’espectacles i de reunió.  

 zones de bany de piscines públiques. 

1 persona / 3 m2  vestuaris de piscines públiques. 
 lavabos de planta 

1 persona / 4 m2  zones d’estança pública en piscines descobertes. 
1 persona / 5 m2  zones de públic amb aparells de gimnasos. 
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1 persona / 10 m2 
 zones d’us administratiu. 
 zones de públic en terminals de transport. 
 zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc. 

1 persona / 40 m²  arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A ≥ P / 200 
 Amplada  ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé en caixa escènica i en recinte 
 d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes 

 

Passos entre fileres de seients 
(Localitats) 

Localitats de seient en sales (cines, teatres, auditoris, etc.): 
• Màxim de 12 seients en fila de sortida única; pas de A ≥ 30 cm fins a 7 seients i 2,5 cm més per 

cada seient addicional. 
• En files amb sortida pels dos extrems, pas de A ≥ 30 cm fins a 14 seients i 1,25 cm més per 

cada seient addicional. Per 30 seients o més: A ≥ 50 cm. 
Cada 25 files, com a màxim, cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m 
Localitats de seient a l’aire lliure (estadis, etc.):
• Fons de files de 0,85 m de fons, 0,40 m de seient i 0,45 m de pas (art. 28 del REP/82). 
• Passos en graderia de 1,80 m per 300 espectadors, amb un augment de 0,60 m per cada 250 

més o fracció (art. 28 del REP/82). 
• Màxim de 18 seients entre dos passos (art. 28 del REP/82).  
Cada 12 files cal un passadís transversal d’amplada ≥ 1,20 m (art. 28 del REP/82). 
Localitats de graderia per més de 3000  espectadors dempeus: 
• Pendent < 50% 
• Màxima longitud de fila: 20 m amb doble accés; 10 m amb accés per un sol extrem. 
• Màxima altura de cota respecte d’una sortida de graderia: 4 m.  
Barreres ≥ 1100 mm d’altura en pendents > 6% (davant la primera fila complint especificacions de 
SU 5) 

PASSADISSOS I RAMPES  

Passadissos i rampes no protegits: 
 Capacitat: A ≥ P / 200  
 Amplada ≥ 1 m  (0.80 m en passeres 

d’escena i altres de P ≤ 10 persones 
habituals) 

Passadissos protegits: 
 P ≤ 3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en zones 

de públic) (0.80 m si P ≤ 10 persones, 
usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa ≤ 10% ≤ 8% ≤ 6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h ≤ 10 m Per h ≤ 20 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / 160 E ≤ 3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P ≤100 persones  

                                                                                     1,10 si P >100 persones   

Evacuació ascendent 
Per h ≤ 2.80 m 

Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / (160 – 10 h) E ≤ 3 S + 160 As  
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Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 
                                                 0,90 si P ≤50 persones 

                                                   1,00 si P ≤100 persones 
                                                   1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure ≥ 0,5 m 

Tramades  Altura salvada ≤ 3.20 m. 
 ≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
                   H  ≥ 280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                       (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A ≥ P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A ≥ P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments integrats en edifici 
d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  
Excepcions per establiments integrats en centres comercials 
 de S ≤ 500m²: poden compatibilitzar amb el centre, bé la sortida habitual o la d’emergència 
 de S > 500m²: sortides d’emergència independents de zones comuns del centre. 

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur  

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació ≤ 100 persones 
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m   
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m). excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació ≤ 25m   (* 31,2m) 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)
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3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:20031:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 
UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Enllumenat de abalisament - En graons i rampes d’activitats que es desenvolupin amb un baix nivell d’iluminació. 

Senyalització itineraris accessibles 

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació 

- En edificis amb h>10 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi (3) Per Sc>1000 m2 

Alarma (4) Per ocupació > 500 persones. 
- El sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (5) 

En general: 
   -  1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 

- 1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
En cines, teatres, auditoris i discoteques per Sc > 500 m2 
En recintes esportius per Sc > 5.000 m2 

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (6)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 500 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 

- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW 
- En caixa escènica 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Cortina d’aigua Protegint el teló de boca de la caixa escènica 

Control de fums d’incendi 
- Per ocupació > 1000 persones 
- En caixa escènica 
- En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (7) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 
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Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 
 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) El sistema inclou detectors automàtics 
(4) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(5) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua 
(6) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(7) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Taller o magatzem de decorats, vestuari, etc. ------ 100<V ≤200 m3 V>200 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V ≤200 m3 200<V ≤400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S ≤15 m² 15<S ≤30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P ≤30 kW 30<P ≤50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S ≤100 m² 100<S ≤200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P ≤200 kW 200<P ≤600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P ≤400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S ≤3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P ≤2520 kVA 
P ≤630 kVA 

2520<P ≤4000 kVA 
630<P ≤1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 
 
 
 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos. 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis ≥ PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis ≥ PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada: ≥ 1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A ≥ 1,00m per a longitud 
≤0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada: ≥  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  
- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada: ≥ 0,90 m 

- Alçada: ≥  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  
inscriure un cercle de ∅ 1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada: ≥ 0,90 m 
- Alçada:  ≥ 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un ∅1,20 m  
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de ∅1,50m.  
 

 

-  Espai de gir: ∅ ≥ 1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent: ≤ 4% (longitudinal) 
≤ 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada: ≥ 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura  amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla ≥ 0,78 m) 

 
 

- Alçada: ≥  2,00 m   
-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

∅1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 
 

- Amplada:  ≥ 0,80 m 
- Alçada:  ≥  2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de ∅ 1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   
≥ 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ≥ 0,80 m 

- Alçada:  ≥ 2,00 m 
- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un ∅1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m ÷ 1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada ≥0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  
* tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

 ≥ 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  - No s’admeten graons 
 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ≤ 14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell ≤ 2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  
 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici.   
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: ≤ 10% 
≤ 8% 
4< p ≤ 6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet  ≤ 2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal: ≤ 2%  

 
 

- Pendents - longitudinal:  ≤ 12% per a trams ≤ 10 m de llargada 
- transversal: s’admet ≤ 2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram ≤ 9 m. 
- amplada ≥ 1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura ≥ 30m 
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal ≥ 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de la rampa 
   longitud ≥ 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 

situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària ≥ 10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p ≥ 6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m  prolongació   

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament ≥ 0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p ≥ 6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària ≥ 10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés ≥ 1,40 m 
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su ≤ 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 
- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades  1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle   1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés ≥ 1,20 m 
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m 
- superfície ≥ 1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  
∅1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 
 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: ≥ 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un ∅1,20 m 

sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 
 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 
 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  

respecte al terra 

    

    

- Passamans: 
 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 
 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió ≥10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 

en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   ≥ 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- ≥ 1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas  ≥ 2,10 m  - Altura de pas  ≥ 2,20 m  

- Graons: - frontal  F ≤ 0,16m 

- estesa,  E ≥ 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E ≥ 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 ≤ F ≤ 0,175m 

- estesa,  E ≥ 0,28m  

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle ≤ 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits ≤ 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura ≤ 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
≥  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ≥ la de l’escala 
   longitud ≥ 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a ≥ 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de ∅ entre 3 i 5 cm, separat  ≥ 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada ≤ 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació → 0,90m ÷ 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament ≥ 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

 



SUA-8 CTE Paràmetres del DB SUA   exigències de 
Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

INSTAL·LACIÓ  
DE PROTECCIÓ AL LLAMP   
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Ref. del projecte  

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO 
és necessària doncs: 

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
→   Ne ≤ Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
→   Ne > Na  

Ne = Na = 

* Edificis amb altura > 43m

SÍ 
és necessària doncs: 

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:  ‣ Ng : (núm. impactes / any km2)   
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 : 

‣ Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts → C1 = 0,50 

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos → C1 = 0,75 

* edifici aïllat → C1 = 1,00 

‣ C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó → C1 = 2,00 

Ne 

FREQÜÈNCIA 
ESPERADA 
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN −×××  = x x x 10-6 Ne =                        impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00 

formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50 

‣ C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00 

* edifici amb contingut inflamable → C3 = 3,00 ‣ C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts → C3 = 1,00 

* edifici no ocupat normalment → C4 = 0,5 

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00 
‣ C4 :

coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis → C4 = 1,00 

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) →

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus → C5 = 5,00

‣ C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis → C5 = 1,00

Na  

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 −

×××
=

3105,5 −

××× Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp: 

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E ≥
e
a

N
N1− = 1 − E ≥ 

4 0 ≤  E < 0,80    la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria 

3 0,80 ≤  E < 0,95    

2 0,95 ≤  E < 0,98  

E ≥ 0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP 

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1 

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

  la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria 

L’edifici    disposarà d’un sistema de protecció al llamp 



F I T X A  D ’ A P L I C A C I Ó  D E  L A  N O R M A  N C S E - 0 2  
n o r m a  d e  c o n s t r u c c i ó  s i s m o r e s i s t e n t  

EDIFICIS  
r e h a b i l i t a c i ó  
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I D E N T I F I C A C I Ó  D E L  P R O J E C T E  I  D E  L ’ E D I F I C I  
R e f e r è n c i a  d e  p r o j e c t e :  
Munic ip i :   
Número  de  p lantes  sobre  rasant :    

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en 

funció de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

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

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la 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. 

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

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab ≥ 
0,04g) 

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

 

C =
30

e·C ii∑ = 

Coeficient d’amplificació del terreny S      Coeficient de risc ρ   
Edificis d’importància normal 
ρ = 1,0 

 Si ρ · ab ≤ 0,1 g → S = C / 1,25 

Si 0,1 g < ρ · ab < 0,4 g → S = 
25,1
C  + 3,33 · (ρ · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 

Coeficient de risc ρ   
Edificis d’importància especial 
ρ = 1,3 

 

Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0 S =   

 

(4) ac / g = S · ρ · ab  / g =
Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  

 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància 
moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ≤ ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02  
 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

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

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  ≥ 0,08g    

ab  ≥ 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 
 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02. (6)  

 
 
 
 
 
 
 

 

Notes:  
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ≤ ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab ≥ 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab ≥ 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤ ac ≤ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac > 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

6)    Les intervencions en els edificis existents no poden minvar les condicions inicials de seguretat enfront del sisme 
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Arquitecta responsable : 
 

Helena Campàs Tintó – Arquitecta Col·legiat num. 69437-1 
campasth@diba.cat – telf. 938529100 

 
 
 

Els promotors que han fet possible aquest projecte han estat : 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
Plaça de la república 
08585 Montesquiu 
Tel.938599100  

 
Persona de contacte i representant actual – l’alcalde el Sr. JAUME ROMEU 
CRUELLS 

 

1. RESUM INICIAL DEL PROJECTE 
 
 

El document desenvolupa el disseny i descriu les principals característiques d’una 
instal·lació fotovoltaica d’autoconsum situada a les dependències de l’actual nau de la 
brigada, on es vol recuperar l’antic  CENTRE obrer recreatiu, situat a la Plaça de la 
República, 15, de Montesquiu. 

L’edifici té la particularitat que es troba situat en un punt on està envoltat d’altres 
equipaments municipals : 

 
- L’Ajuntament 
- El futur punt jove 
- La radio 
- L’arxiu municipal 

 
Tots ells situats a una distància inferior als 500metres i dins la mateixa xarxa de 
distribució de baixa tensió que permet plantejar un autoconsum col·lectiu per a tots ells 
encara que la instal·lació físicament es trobarà a la coberta del CENTRE obrer recreatiu 
i connectada a la xarxa interior d’aquest equipament. 

 
El projecte descriu i justifica la instal·lació fotovoltaica amb aquest objectiu d’esdevenir 
una instal·lació d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents, amb 60 panells 
fotovoltaics d’alta eficiència fent un total de 27,6kWp que a través d’un inversor trifàsic 
de 25kW permetrà convertir la coberta del CENTRE obrer recreatiu en una petita 
instal·lació generadora d’energia d’origen renovable destinada a cobrir de forma parcial 
l’energia del propi edifici municipal on s’ubica i de tots aquells equipaments municipals 
que el dia que s’executi passin a formar part de la comunitat energètica d’autoconsum 
col·lectiu que es vol portar a terme. 

 
El fet que aquest equipament tingui un consum energètic molt itermitent, malgrat que a 
dia d’avui, la rigidesa normativa no permet un repartiment dinàmic en funció de les 
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necessitats temporals de cada equipament, el plantejament posa la base perquè es 
pugui adequar en el moment que sigui possible. 

 
L’edifici té una planta rectangular amb cobertes orientades a SUD EST i a SUD OEST, 
feta de teules àrab sobre la que es proposa la incorporació de les plaques fotovoltaiques amb 
una estructura coplanar amb la mateixa inclinació que la coberta  existent. 

 
Es preveu que de mitjana l’energia generada anualment per la instal·lació serà de 
41.317 kWh i l’energia consumida pels equipaments indicats fou l’any 2019 de 51.905 
kWh.



5 
 

 

 

 
 

 
 

Imatge 0 - Vista aèria equipaments 
 
 

Potència pic (kWp) 27,6 
Potència nominal (kW) 25 
Superfície (m2) 133,8 
Energia generada (kWh) . any 41.317 
kWh/kWp . any 1.496,99 
PEC (IVA inclòs) (€) 31.969,4€ 
PEC (IVA inclòs - €)/kWp 1.166,76€ 
Estalvi anual (€) 4.241€ 
Amortització (anys) 7.9 
CO2 (t/any) Estalviades 17,78 

 
 
 
 

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 

2.1. INTRODUCCIÓ 
 

L’energia solar, emblema de les energies renovables, ha sofert els últims 10 anys una 
gran progressió degut a les millores de la tecnologia associada, la reducció de costos i 
principalment gràcies al interès mostrat per les diferents administracions de diferents 
països en forma d’ajudes i subvencions. En aquest sentit cal destacar els decrets 
1578/2008, 661/2007, 436/2004 i 1663/2000 que regulaven la connexió de les plantes 
fotovoltaiques a la xarxa, i el Decret 352/2001, que regulava el procediment administratiu 
d’aplicació a Catalunya. 
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Aquests decrets han facilitat la proliferació, increment de la potència instal·lada i 
accessibilitat de la tecnologia fotovoltaica per a tota mena d’usuaris fins a esdevenir una 
tecnologia que pot competir amb els costos de l’energia de subministrament i per tant 
les instal·lacions d’autoconsum tenen viabilitat tècnica i econòmica. 

 
En els darrers anys hi hagut canvis legislatius importants i significatius en el nostre marc 
legal, la llei 1699/2011 (Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se 
regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia ), una nova llei del sector elèctric 24/2013 (Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico) posteriorment el Reial decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es 
regulaven les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 
subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. 
És però el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica que 
suposa un impuls important a l’autoconsum fotovoltaic i esdevé el marc jurídic al que 
s’haurà d’acollir la proposta realitzada. 

 
 

2.2. OBJECTE I ABAST 
 

Aquest projecte té com a objectiu la redacció de les condicions tècniques i prescripció 
de la instal·lació d’una planta de generació fotovoltaica d’autoconsum. Aquesta planta 
estarà situada a la coberta del CENTRE obrer recreatiu de Montesquiu. 

El projecte té com a finalitat dissenyar la instal·lació solar fotovoltaica, detallar els 
elements que conformaran el conjunt de la instal·lació per tal que l’empresa executora 
ho tingui en consideració i establir les mesures de seguretat necessàries per les 
persones i equips que intervindran en l’execució. 

 
La documentació necessària per portar a terme la legalització de la instal·lació per 
completar la notificació de l’alta definitiva al departament d’Indústria correspon a la 
empresa adjudicatària de l’execució de la instal·lació. 

 
En una fase prèvia, tots els actors que han participat d’aquesta iniciativa han analitzat 
les diferents possibilitats que hi havia en el conjunt edificatori objecte del projecte i la 
solució presentada ha estat la solució consensuada que dóna compliment a les 
ordenances municipals. S’ha buscat la optimització de les possibilitats de l’emplaçament 
atenent a consideracions tècniques, econòmiques i estètiques. És de gran rellevància 
en el projecte la recerca de la màxima integració de les instal·lacions a l’emplaçament 
escollit de manera que la seva possible  afectació sigui mínima. Així mateix en aquest 
cas es dimensiona el projecte amb un criteri addicional que és el d’aconseguir un 
aprofitament de la coberta municipal per fer efectiva una instal·lació d’autoconsum 
col·lectiva amb compensació d’excedents, que dona viabilitat econòmica al projecte de 
recuperació del CENTRE obrer recreatiu. 

 
A nivell tècnic s’exposen i analitzen els diferents elements que integren la instal·lació 
per assegurar el seu correcte funcionament. Així mateix es fa un estudi d’aquells 
elements que puguin afectar negativament al seu rendiment. 
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La memòria tècnica ha estat redactada de manera que es compleixi amb les diferents 
normatives d’aplicació, la relació de les quals ha estat inclosa en el plec de condicions. 

 
S’adjunten els plànols i esquemes elèctrics necessaris per l’execució del projecte. 

 

Es considera que el procediment de legalització serà el necessari per acollir la 
instal·lació a la condició d’autoconsum d’aquesta instal·lació que serà d’AUTOCONSUM 
COL·LECTIU AMB COMPENSACIÓ D’EXCEDENTS. 

 
D’acord a la GUIA PROFESIONAL de TRAMITACIÓN DEL AUTOCONSUMO publicada 
per l’IDAE (https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-
autoconsumo), la instal·lació plantejada s’acolliria a l’autoconsum col·lectiu amb 
excedents i compensació a través de la xarxa amb almenys un consumidor connectat a 
la xarxa interior. En aquest cas es dissenya la instal·lació amb la intenció que es connecti 
a la xarxa interior. El fragment de la citada guia il·lustra la informació referent a aquest 
tipus de modalitat d’autoconsum. 

 

Així mateix a partir de la visites realitzades el passat mes de juliol la instal·lació elèctrica 
de l’edifici del CENTRE obrer recreatiu, s’haurà d’adaptar per disposar d’un 
subministrament trifàsic de 3x400V amb un interruptor general automàtic de 63A i una 
línia de derivació individual de 25mm2 de secció que garanteix la capacitat de la línia 
per abocar i distribuir l’energia màxima generada de 25kW per la planta fotovoltaica.  
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2.3. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

El titular i promotor de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum 

serà: Nom: AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
NIF: P0813000G 
Carrer i numero: Plaça de la república 
 Codi Postal: 08585 
Població: Montesquiu 
Província: Barcelona 
Telèfon: 938 529100 

El Representant i persona de contacte a la redacció del projecte ha estat – Jaume Cruells romeu 
com alcalde del municipi (Essent l’adreça per a notificacions la mateixa) 

 
La instal·lació de producció d’energia elèctrica en la modalitat d’autoconsum col·lectiu 
es trobarà físicament a : 

 
Centre Obrer recreatiu 
Plaça de la república, 15 
08585 Montesquiu 
 938529100 
Coordenades UTM: 
X= 4662414 
Y= 434734 
Altitud = 577m 
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Essent les dades de contractació del subministrament elèctric i CUPS associat : 
 

 CUPS: ES0031446447094001VE0F 
 Tarifa DH 
 Peatge d’accés: 2.1 DHA 
 Potència contractada: 10,392 kW 
 Amb escomesa trifàsica 

 

Els equipaments als que es vol també fer partícips d’aquesta instal·lació com a part 
de l’autoconsum col·lectiu són : 

 AJUNTAMENT: 

• CUPS: ES0031446443428001QS0F 

• Tarifa DH 

• Peatge d’accés: 2.0DHA 

• Potència contractada: 9,959 kW 
 

 ESCOLA EL ROCAL 

• CUPS: ES0031446447085001VS0F 

• Tarifa DH 

• Peatge d’accés: 2.1DHA 

• Potència contractada: 13,856 kW 
 

 LLAR D’INFANTS 

• CUPS: ES0031408249130001FB0F 

• Tarifa Única 

• Peatge d’accés: 2.0A 

• Potència contractada: 10,000 kW 

 

 LOCAL MENJADOR ESCOLAR 

• CUPS: ES0031448508505001EG0F 

• Tarifa Única 

• Peatge d’accés: 2.0A 

• Potència contractada: 4,600 kW 
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2.4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

Les plantes de generació d’energia elèctrica a partir d’energia solar basen el seu 
funcionament en els anomenats mòduls o plaques fotovoltaiques. Aquestes estan 
formades per un conjunt de cèl·lules que mitjançant l’efecte fotoelèctric són capaces de 
generar electricitat. Aquestes plaques tenen una potència que acostuma a variar de 30 
a 485W. La seva mida acostuma a ser proporcional a la seva potència. La unió de vàries 
d’elles ens permetrà la creació de la planta fotovoltaica amb la potència desitjada. 
L’electricitat produïda per aquests generadors fotovoltaics és de corrent continu i per tant 
s’haurà d’adequar per poder ser injectada a la xarxa (corrent alterna, monofàsica o 
trifàsica). Aquesta funció la compleix l’inversor, que haurà de ser escollit amb les 
especificacions adequades per la instal·lació. Els demés materials emprats en la 
instal·lació son aquells característics d’una instal·lació de baixa tensió. Seguidament 
llistem els principals elements que integren la instal·lació : 

 
 Mòduls fotovoltaics 
 Estructura de suport de les plaques 

 Cablatge d’interconnexió 

 Inversor amb proteccions integrades 
 Protecció d’interconnexió 

 Equip de mesura. Doble comptador 
 Línia repartidora i fusible de seguretat 

 Caixa General de Protecció 
 Escomesa i punt de connexió a la xarxa 
 Posta a terra 

 Quadre general de control 
 

La instal·lació, està situada a la coberta de l’edifici del CENTRE obrer recreatiu. Als plànols 

es pot veure el detall de la ubicació i distribució dels panells fotovoltaics. 

 
La distribució dels mòduls a la coberta s’ha realitzat en base a maximitzar la potència 

de generació màxima i la producció anual d’energia per obtenir una quota d’autoconsum 

màxim. Els principals paràmetres que afecten al rendiment d’una instal·lació solar són: 

 
 Orientació (sent la orientació òptima la sud) 

 Inclinació 

 Ombres sobre els mòduls fotovoltaics 

 Pèrdues elèctriques 

 Ventilació dels mòduls fotovoltaics 
 

L’edifici té una coberta amb orientació sud est-oest amb una coberta de teules amb una 

inclinació de 16º respecte el pla horitzontal. La instal·lació es projecta en aquesta coberta 

de forma coplanar  sobreposada a la coberta i buscant maximitzar la potència instal·lada 

tal i com es mostra en els  plànols buscant un compromís entre un bon rendiment dels 

mòduls i la integració arquitectònica. L’estructura serà d’alumini i es fixarà a la coberta 

de teules. 
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En general però la disposició de les plaques sobre la coberta s’ha fet buscant minimitzar 

les ombres que puguin aparèixer sobre els mòduls minimitzant l’impacte visual. 

Tanmateix per la ubicació escollida, i l’alçada de la coberta de la instal·lació, l’afectació 

per ombres degut a l’efecte d’altres edificis o arbres que hi ha a l’entorn de la instal·lació 

és pràcticament nul·la. 

 
 

Imatge 2 simulació de la vista aèria edifici amb els mòduls fotovoltaics 
 
 

Els inversors i les proteccions estaran situats en una zona degudament protegida i 

adequada propera als camps FV generadors i també a l’escomesa de connexió amb la 

xarxa de distribució elèctrica. La connexió dels mòduls amb l’inversor es realitza amb 

cable especial per instal·lacions solars i dimensionat per tenir unes pèrdues elèctriques 

mínimes. Així mateix l’inversor permet un funcionament a molt alt rendiment a diferents 

estats de càrrega per reduir al màxim les pèrdues elèctriques. 

 
La instal·lació estarà formada per 60 panells de 460Wp cada un, fent un total de 
27,6kWp de potència. 

Cal dir que, la potència màxima que s’aportarà a la xarxa interior serà de 25kW, i així ho 

haurà de recollir el contracte d’accés amb la companyia distribuïdora/comercialitzadora, 

en treballar la instal·lació com a màxim a un 80-85 % degut a les pèrdues que s’hi 

produeixen, és més adequat instal·lar una potència superior, de cara a treure el màxim 

rendiment de la planta. 
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2.5. JUSTIFICACIÓ D’ACOMPLIMENT DEL REGLAMENT DE BAIXA TENSIÓ. 
 
 

La memòria tècnica ha estat redactada conforme les Normes del vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries vigents. 

 
 Generalitats i descripció de la instal·lació 

La instal·lació es realitzarà segons les especificacions de la companyia elèctrica Endesa 
Distribución S.A. que haurà de concedir degudament l’autorització i condicions del punt 
de connexió. La justificació i descripció de les proteccions de baixa tensió es realitza en 
aquesta mateixa memòria. 

 
 Descripció de l’equip de mesura en baixa. 

El comptador de subministrament de mesura haurà de disposar de l’activació de la 
lectura bidireccional per tal de mesurar els kWh d’excedent que es poden evacuar a la 
xarxa. 

 
 Posta a terra 

Les postes a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa 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 els 
materials elèctrics utilitzats. 

 
La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció, per 
una part del circuit elèctric o per una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant 
una presa de terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl. 

 
Mitjançant la instal·lació de posada a terra es s’aconseguirà que en el conjunt 
d’instal·lacions, edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de 
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte 
o les de descàrrega d'origen atmosfèric. 

 
L’elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra deuen ser tal que: 

 
- El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes 
de protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera 
al llarg del temps. 
- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill, 
particularment des del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 
elèctriques. 
- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de 
les condicions distingides d'influències externes. 
- Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a 
altres parts metàl·liques. 
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 Unions a terra 

o Preses de terra. 
Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 

 
- barres, tubs; 
- platines, conductors nus; 
- plaques; 
- anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions; 
- armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades; 
- altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 

 
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència 
elèctrica segons la classe 2 de la norma UNE 21.022. 

 
El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra deuen ser tal que la possible 
pèrdua d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la 
resistència de la presa de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior 
a 0,50 m. 

o Conductors de terra. 
La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, deurà estar d'acord amb els 
valors indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als 
conductors de protecció. 

 
Tipus Protegit mecànicament No protegit 

mecànicament 
Protegit contra la corrosió1 Igual a conductors 

protecció ap. 7.7.1 
16 mm² Cu 
16 mm² Acer Galvanitzat 

No protegit contra la 
corrosió 

25 mm² Cu 
50 mm² Ferro 

25 mm² Cu 
50 mm² Ferro 

Taula 1 Secció mínima dels conductors de terra 
Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra deu 
extremar-se la cura perquè resultin elèctricament correctes. S’ha de vigilar, 
especialment, que les connexions, no danyin ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 

 
o Borns de posada a terra. 

En tota instal·lació de posada a terra s’ha de preveure un born principal de terra, al 
qual deuen unir-se els conductors següents: 
- Els conductors de terra. 
- Els conductors de protecció. 
- Els conductors d'unió equipotencial principal. 
- Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 
S’ha de preveure damunt dels conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que 
permeti amidar la resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot 
estar combinat amb el born principal de terra, deu ser desmuntable necessàriament per 
mitjà d'un útil, ha de ser mecànicament segur i deu assegurar la continuïtat elèctrica. 

 
 

 

1 La protecció contra la corrossió pot obtenir-se mitjançant un envolvent. 
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o Conductors de protecció. 
Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una 
instal·lació amb el born de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes 
indirectes. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 
 

Secció conductors fase (mm²) Secció conductors protecció (mm²) 

Sf  16 Sf 

16 < S f  35 16 
Sf > 35 Sf/2 

Taula 1 Secció mínima dels conductors de protecció 
 
 

En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització 
d'alimentació seran de coure amb una secció, almenys de: 

 
- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 
- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. 

 
Com conductors de protecció poden utilitzar-se: 

 
- conductors en els cables multiconductors, o 
- conductors aïllats o nus que posseeixin un envoltant comú amb els conductors 
actius, o conductors separats nus o aïllats. 

 
Cap aparell podrà ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a 
unir amb els conductors de protecció no deuen ser connectades en sèrie en un circuit de 
protecció. 

 Conductors de equipotencialitat 
El conductor principal de equipotencialitat haurà de tenir una secció no inferior a la meitat 
de la del conductor de protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6 
mm². No obstant això, la seva secció pot ser reduïda a 2,5 mm² si és de coure. 

La unió de equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements 
conductors no desmuntables, tal com estructures metàl·liques no desmuntables, bé per 
conductors suplementaris, o per combinació dels dos. 

 
 Resistència de les preses de terra 
El valor de resistència de terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a 
tensions de contacte superiors a: 

 
- 24 V en local o emplaçament conductor 
- 50 V en els altres casos. 

 
Si les condicions de la instal·lació són tals que poden donar lloc a tensions de contacte 
superiors als valors assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la 
falta mitjançant dispositius de tall adequats al corrent de servei. 
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La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la 
resistivitat del terreny en el qual s'estableix. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un 
punt a altre del terreny, i varia també amb la profunditat. 

 Preses de terra independents 
Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les 
preses de terra, no abast, respecte a un punt de potencial zero, una tensió superior a 50 
V quan per l'altre circula el màxim corrent de defecte a terra prevista. 

 Revisió de les preses de terra 
Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat qualsevol instal·lació 
de presa de terra, deurà ser obligatòriament comprovada pel director de l'Obra o 
Instal·lador Autoritzat en el moment de donar d'alta la instal·lació per a la seva engegada 
o en funcionament. 

En els llocs que el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels elèctrodes, 
aquests i els conductors d'enllaç entre ells fins el punt de posada a terra, es posaran al 
descobert per al seu examen, com a mínim un cop cada cinc anys. 

 
Es disposarà a un lloc adequat, i proper a la C.G.P. una presa de terra composada per 
una pica de coure clavada verticalment, amb una longitud no inferior a 2m, i un diàmetre 
mínim de 14mm. La seva instal·lació es portarà a terme segons les instruccions ICT-BT-
18 del reglament, la posta terra tindrà una línia de terra d’enllaç fins al quadre general 
de protecció i mesura. Disposarà també d’un dispositiu de connexió que permeti prendre 
mesures de la resistència a terra. La secció de la línia serà de 6 mm2. La resistència de 
terra no serà superior a 10 . 

Els camps FV i les estructures de suport disposaran d’una presa de terra que pot ser la 
pròpia de l’edifici si aquesta compleix amb les característiques indicades. 

 

2.6. CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DELS COMPONENTS 
 
 

Seguidament s’analitzen els principals components que composen la instal·lació. La 
connexió dels diferents elements de la instal·lació està especificat en l’esquema elèctric 
adjunt (plànol esquema unifilar). Es defineixen uns components de marca i model 
determinats que en fase executiva es poden variar sempre i quan s’igualin o millorin les 
prestacions o les garanties del producte proposat en aquest projecte. 

2.6.1. Generador Solar FV 
 

El generador solar proposat està composat per 60 mòduls fotovoltaics monocristal·lins 
amb tecnologia PERC de la firma JA SOLAR Model JAM72S20-460MR de 460Wp de 
potència màxima cadascun o similar. Degut a la disponibilitat d’espai físic per a ubicar 
els captadors s’ha optat per un mòdul fotovoltaic d’alta eficiència que permeti maximitzar 
la potència de generació instal·lada i així maximitzar la quota d’autoconsum d’energia 
elèctrica. Aquests mòduls estan agrupats en diferents camps de plaques connectades 
en sèrie. En aquest cas s’ha optat per connectar els diferents camps directament als 
inversors que disposen d’entrades independents amb seguiment del punt de màxima 
potència totalment independents de manera que s’optimitza i maximitza la producció 
d’energia elèctrica. Hi ha haurà 3 cadenes de 10 mòduls 
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connectats en sèrie a cadascuna de les entrades MPPT de manera que en total hi haurà 
6 cadenes de 10 mòduls. 

 
 

Les connexions de sortida dels mòduls estan en una caixa de connexió posterior amb un 
grau de protecció IP 65 (veure plànol disposició mòduls). Les connexions de sortida 
porten incorporats díodes de bypass per la protecció en cas de mal funcionament d’una 
de les plaques. Les especificacions elèctriques per una radiació estàndard de 1000 W/m2 
i 25ºC de temperatura són les següents : 

 
Potència pic *2 (Pmax) 460Wp 
Tensió en buit (UO) 50,01V 
Intensitat de curtcircuit (ICC) 11,45A 
Tensió en el punt de màxima potència (UMP) 42,13V 
Intensitat en el punt de màxima potència (IMP) 10,94A 

 
Taula 3 - Especificacions tècniques de la placa solar JA SOLAR JAM72S20 

460/MR 
 
 

A la següent taula trobem les demés especificacions de les plaques. Cal dir que les 

dimensions són les de la placa sense l’estructura de subjecció. 

 
Alçada 2.120 mm 
Amplada 1.052mm 
Profunditat 40 mm 
Pes 25kg 
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2 S’anomena potència pic (unitats [Wp]) a la màxima potència que pot generar la 
placa amb una radiació incident de 1000 W/m2 i A.M. 1.5 (condicions de dia clar). 

 
 

Cel·les fotovoltaiques per placa 144 cel·les monocrist. 

 

Taula 4 - Altres especificacions de la placa solar JA SOLAR JAM72S20 460/MR 
 
 

2.6.2. Inversor 
 
 

Les plaques fotovoltaiques generen electricitat en corrent continu i a una tensió de 
aproximadament 20-60 V. Per poder ser injectada en una xarxa elèctrica de corrent 
altern a 230/400V es fa ús dels anomenats inversors o onduladors. Aquests seran de 
tipus i característiques específiques per un sistema de connexió a la xarxa, de tensió i 
freqüència donat. La creació d’harmònics estarà compresa dintre dels límits fixats a la 
guia sobre qualitat d’ona de les xarxes UNESA i segons la norma CEI 1000-3-2. 

 
S’utilitzaran inversors que tinguin integrades algunes de les proteccions necessàries per 
la interconnexió: aïllament galvànic, protecció de màxima / mínima tensió, protecció de 
màxima / mínima freqüència i desconnexió automàtica en cas de tall de la corrent a la 
xarxa. 

 
La instal·lació, disposarà de 1 inversor que transforma l’electricitat generada en CC a 
CA. L’inversor proposat tindrà les següents característiques tècniques. Es proposa un 
equip (model i marca) amb unes prestacions determinades que admeten en fase 
d’execució la variant sempre i quan les característiques d’aquest equip siguin equivalents 
i prèvia validació per part de la direcció facultativa. 

 
 INVERSOR SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL 

 
Costat de corrent continu 
Rang tensió d’entrada 150 a 1000Vdc 

Rang de tensió MPP 390V-800V 
Tensió màxima d’entrada 1000 V 
Costat de corrent altern TRIFÀSIC 
Tensió de sortida (+10 / -
10%) 

3/N/PE, 400V 

Freqüència (+/- 0,2 Hz) 50 – 60 +/- Hz 
Potència MAX de CA 25.000W 
Total Distorsió Harmònica 
(THD) 

< 3 % 

Dades del sistema 
Eficiència màxima 98,3% 
Dimensions 661x682x264 

mm 
Pes 61kg 
Fabricant SMA 

Taula 5 - especificacions de l’inversor SMA SUNNY TRIPOWER 25000TL 
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L’inversor que té la característica de IP65 es proposa que es col·loqui en un espai 
resguardat de la pluja. 

 
 

2.6.3. Connexió dels mòduls fotovoltaics 
 

Com ha quedat explicat a l’apartat anterior, els mòduls fotovoltaics es connectaran 
formant grups de mòduls connectats en sèrie per assolir la tensió d’entrada a l’inversor 
desitjada. La intensitat que circula per un grup de mòduls connectats en sèrie ve definida 
per la intensitat del mòdul més desfavorit. D’aquesta manera, de cara a maximitzar la 
producció de la planta, és important connectar en sèrie mòduls que tinguin condicions 
de radiació el més similar possible. Al mateix temps es busca minimitzar les longituds de 
cable utilitzat de cara a reduir el cost de la instal·lació i reduir les pèrdues per efecte Joule. 
Aquests són els criteris que s’han seguit a l’hora de dissenyar el connexió elèctrica dels 
mòduls fotovoltaics. 

 
S’ha dividit la connexió de les filades en diferents parts, de manera que si l’ombra afecta 
a una placa d’una filada, no es vegi afectada tota la filada, sinó tan sols una part d’ella. 

2.6.4. Element seccionador 
 

El propi inversor porta incorporat un element seccionador de la part de corrent continua 
i les proteccions de sobretensió de CC integrades i per aquesta raó considerem que no 
són necessàries proteccions de CC addicionals de forma externa a l’inversor. 

2.6.5. Proteccions d’interconnexió, magnetotèrmiques i diferencial 
 

S’han previst proteccions per la desconnexió del Productor d’Energia de la xarxa, de 
manera que qualsevol variació o anomalia en les condicions de treball imposades per la 
Companyia Elèctrica permeti la desconnexió per no afectar als usuaris de la xarxa. 

Aquestes proteccions garanteixen la qualitat de la corrent injectada, limitant la tensió 
nominal dintre dels marges del 85 al 110 % de la tensió nominal de la xarxa i la freqüència 
entre 48 i 50,5 Hz. 

 
Les seves funcions bàsiques són : 

 
- La desconnexió automàtica de la xarxa en cas de defecte del P.R.E. 
- Evitar que el P.R.E. romangui connectat en cas de desconnexió de la xarxa 
- Evitar l’alimentació a altres usuaris d’una tensió o freqüència anòmala 
- Permetre el reenganxament automàtic 
- Evitar la desconnexió injustificada 

 
 Proteccions integrades a l’ondulador 

 
- Protecció de mínima tensió, ajust de tensió < 0,85·tensió nominal i 

temporització de 0,5 a 1 seg. 
- Protecció de màxima tensió, ajust de tensió < 1,1·tensió nominal i 

temporització de 0,5 seg. 
- Protecció de màxima i mínima freqüència, ajust entre 49 i 51 Hz i 

temporització de 0,1 a 1 seg. 
- Desconnexió i connexió automàtica en cas de tall de la xarxa 
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 Proteccions ubicades als quadres de protecció. 
 

S’instal·la un quadre de proteccions a l’espai on es troba l’inversor, amb proteccions 

específiques per tal de protegir la línia de CA que es connectarà posteriorment al Quadre 

General de l’edifici. Es proposa la instal·lació d’un petit quadre al mateix espai on es 

trobarà l’inversor on hi haurà: 

 
- Protecció diferencial per protegir contra els defectes d’aïllament 
- Protecció magnetotèrmica tipus IGA que suporti el 130% de la intensitat 

nominal del generador per a protecció de la línia CA + Protecció de 
sobretensions 

 
A continuació es detallen les característiques que han de complir les proteccions indicades: 

 
 Interruptor magneto-tèrmic per la protecció de sobrecàrregues i curtcircuits. 

 
Conforme norma UNE 60898 
Protecció IP 20 
Tensió nominal 230/415 V (AC) 
Intensitat nominal 50A (1) 
Poder de tall Icc 6 kA 
Temps de vida > 20.000 actuacions 
Fabricant Terasaki 

Taula 6 - especificacions de la protecció 
 
 

 Relé diferencial d’alta sensibilitat per protegir contra defectes d’aïllament. 
 

Conforme norma UNE 61008 (IEC 1008) 
Protecció IP 20 
Tensió nominal 230/415 V (AC) 
Sensibilitat 300 mA 
Temps de vida > 20.000 actuacions 
Fabricant Terasaki 

Taula 7 - especificacions de la protecció 
 
 

 Protecció de sobretensions transitòries i permanents. 
 

Classificació segons norma 61643-1 
Tipus 2 
Tensió màxima de servei Uc 400 V (AC) 
Tensió nominal AC Un 230V 
Corrent màxima de descàrrega 15kA 
Nivell de protecció en tensió ≤ 1,8kV 
Model V-Check RPT 
Fabricant Cirprotect 

Taula 8 - especificacions de la protecció 
 

Las connexions entre conductors a les caixes de connexió de mòduls FV i demés caixes 
de derivació es faran mitjançant borns de subjecció per rosca o bé amb borns de pressió 
continua. 
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Els conductors utilitzaran terminals o punteres. Es tindrà especial cura en les connexions 
d’ambdós pols i degut a la particularitat del corrent continu, es ruixaran els contactes 
amb un antioxidant; abans de tancar les caixes, s’asseguraran les connexions collant de 
nou tots els borns i revisant tots els contactes, a fi i efecte de minimitzar el manteniment 
per avaries. 

 
La presa de terra de l’estructura i les plaques FV es connectarà a la xarxa de terres 
de l’edifici prèvia comprovació d’aquesta. 

Degut al perill que suposa l’acoblament inductiu dels cables, s’instal·laran de manera 
que ambdós pols, + i -, estiguin el més a prop possible, per tal que les bobines 
d’acoblament inductiu siguin el més petites possible, en previsió de descàrregues 
atmosfèriques. L’inversor porta integrades les proteccions de sobretensions transitòries 
i permanents tant en la part de CC com en la part de CA i per tant es considera que la 
connexió dels camps fotovoltaics es farà directament a l’entrada de l’inversor. 

 
Les connexions entre cables es faran amb borns de subjecció per rosca. 

 
Els conductors que uneixen les caixes de protecció amb l’inversor es situaran en safates 
porta cables de mida 60x30 mm o dintre de tubs en el tram interior. 

 
 

2.6.6. Estructura de suport de les plaques 
 
 

La coberta de l’edifici està formada per teules sobreposades sobre un encadellat que 
reposa sobre bigues, essent la coberta poc accessible. En el procés d’adjudicació del 
projecte, caldrà preveure, un estudi de adequació de l’estructura existent per assegurar 
que no hi ha cap incompatibilitat amb la coberta existent i el pes afegit dels mòduls. 
 
L’estructura a instal·lar sobre la coberta de l’edifici correspon una estructura de perfils 
d’alumini subjectats sobre la coberta de teula i sobre la qual es fixen els panells 
fotovoltaics amb pinces i conjunt de cargols d’acer inoxidable. 

 
L’estructura a instal·lar estarà conformada per perfils d’alumini i elements de fixació que 
es detallen en els amidaments i pot ser similar a la de les característiques proposades 
sempre i 
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quan es compleixi amb la mateixa funció i garantia de durabilitat. En el càlcul de 
càrregues es justifica la validesa de la solució. 

 
 

Imatge 3 Detall del tipus d’estructura. 
 

A continuació es detalla el conjunt dels components que conformen l’estructura de 
suportació i fixació dels mòduls en aquest cas és una solució proposada per una 
empresa especialista com és S:FLEX sobre la base de la qual es realitza la justificació 
de fixació. 

 

Taula 9 – Escandall de l’estructura proposada 
 
 

La proposta a executar pot ser equivalent a la realitzada però en qualsevol cas ha de 
garantir la orientació, inclinació i seguretat de fixació dels mòduls i s’ha de garantir que la 
solució executada NO provoqui CAP FILTRACIÓ d’aigua a l’interior de l’edifici en cas de 
pluja. En aquest sentit, la perforació de la coberta en el punt més alt de la teula juntament 
amb les proteccions corresponents garanteix la no filtració si s’executa correctament. 
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Imatge 4 Detall d’elements de fixació en coberta de teules- FONT: ENGIAUX 
 
 

Per altra banda, aquí tenim bigues d’acer i per tal de fer efectiva la fixació es proposa 
com a possible solució l’ús de perns d’anclatge per a formigó i a la vegada fixar la barnilla 
d’inoxidable M10 que fixa l’estructura de manera que tot el procés de fixació es pot 
realitzar des de la part superior de la coberta sense interferir en l’interior si els gruixos 
d’anclatge són suficients; alternativament si el punt d’anclatge no té un punt de fixació 
prou sòlid es pot realitzar una fixació per la part interior de la coberta. 

 
 

Imatge 5 Detall de pern de fixació a formigó - FONT: WURTH 
 
 

2.7. MONITORITZACIÓ 
 
 

Per garantir un seguiment de les produccions i el consum de la instal·lació, s’instal·la un 
comptador de l’energia consumida per l’edifici (SMA ENERGY METER) que es vincula 
amb la monitorització de generació de l’inversor que ens permet visualitzar tant la 
generació d’energia en temps real com el consum de l’edifici, en aquest cas només el del 
CENTRE obrer recreatiu encara que la instal·lació doni servei també a altre edificis. Així 
mateix es pot obtenir informació remota que permet detectar possibles incidències en el 
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funcionament del conjunt del sistema. 
 

 
 

Imatge 4 Esquema de comunicació 
 
 

 
Imatge 5 Imatge del SMA ENERGY METER 

 
 

La solució té la capacitat d’oferir dades en temps real, tant de la generació com del 
consum de l’edifici, facilitar el grau d’autarquia de la instal·lació d’autoconsum, l’estalvi 
en emissions de CO2 i tenir la capacitat de mostrar l’energia estalviada per l’edifici 
gràcies a l’energia generada per la instal·lació fotovoltaica. La solució té la capacitat de 
llegir tant l’equip de mesura del subministrament actual com l’inversor instal·lat de 
manera que es poden gestionar totes les dades que afecten a la instal·lació. El SMA 
ENERGY METER es comunica via LAN amb l’inversor SMA i aquest a la vegada disposa 
de la possibilitat de connectar-se via LAN a la xarxa d’internet que l’edifici disposa i que 
donarà accés al registre i accés al portal de monitorització. L’inversor disposa d’accés 
de comunicació MODBUS (s’adjunta fita tècnica específica) que permet la integració 
d’aquest en sistemes de gestió de l’edifici integrals que permetin visualitzar les dades de 
generació (com per exemple LOXONE , essent una condició indispensable en aquest 
element) 
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Imatge 6 Imatge de la visualització a través del portal 
https:www.sunnyportal.com 
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3. BASES DE DISSENY I CÀLCUL 
 
 

3.1. DADES DE CONSUM DELS EDIFICIS 
 

Prenent les dades de consum de l’any 2019 (es negligeixen les dades del 2020 per evitar les 
distorsions en el consum derivades de la pandèmia del COVID-19), observem que el consum 
elèctric agregat de tots els equipaments que formaran part d’aquesta instal·lació autoconsum 
compartit fou de 51.905 kWh. 

 

Imatge 7. Evolució mensual del consum agregat dels equipaments. 

De la imatge 7 d’evolució mensual del consum es desprèn que els pics es donen els mesos més 
freds (gener i desembre) mentre que els mesos estivals, tant per la menor demanda com per 
l’aturada d’activitats, el consum disminueix per sota dels 3.000 kWh al mes. 

De la imatge anual s’observa que la quantitat d’electricitat consumida excedeix a la 
generada. Cal tenir en compte que, tractant-se d’un autoconsum compartit, la cotilla dels 
repartiments per coeficients estàtics que suposa la norma vigent farà que s’alterin 
lleugerament els càlculs, doncs es pot donar el cas que, mentre en alguns equipaments 
podrà haver-hi un excedent retribuït, en d’altres s’haurà de consumir de xarxa.  

Això provocarà que no hi hagi un aprofitament total de l’energia generada per 
autoconsum instantani. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, no es disposa de dades de consum horari i, per 
tant, no es pot traçar la corba de consum al llarg del dia per a ajustar-la al i extreure el 
grau d’autoconsum possible diari. Malgrat això, per les característiques dels 
equipaments i les activitats que s’hi porten a terme, se sap que el consum es concentrarà 
al matí/migdia per a tots els edificis – veure annex 5 -. 

Així, s’ha pres el percentatge de consum de l’edifici sobre el total com a coeficient estàtic 
per al càlcul del repartiment de l’energia generada per a l’autoconsum compartit. 
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Edifici Consum 2019 [kWh] % sobre el consum total Energia autoconsumida [kWh] 
Ajuntament 15.673 30% 12.475,7 
Centre Recreatiu 14.293 28% 11.377,2 
Local Menjador Escola 7.361 14% 5.859,3 
Escola El Rocal 3.031 6% 2.412,7 
Llar infants  11.548 22% 9.192,2 
TOTAL 51.906 100% 41.317 

 
Taula 10 – Repartiment de l’energia generada segons el sistema de coeficients estàtics 

 
 

3.2. DADES DE GENERACIÓ D’ENERGIA 
 
 

A tal efecte s’utilitza el software PV SOL en la versió Premium 2020(R7) de l’empresa 
Valentin Sofware GmbH per tal de realitzar l’estudi de la generació i la simulació que ens 
permet realitzar una estimació de la capacitat de generació del sistema d’acord al 
condicionants : 

 
 

 
 

Taula 11 – dades del sistema fotovoltaic plantejat 
 

L’energia prevista que es generarà al llarg de l’any serà de 41.317 kWh.  
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3.3. ESTUDI DE CÀRREGA DE L’ESTRUCTURA I ELS MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 

D’acord al projecte constructiu de l’edifici es considera que la sobrecàrrega d’ús de la 
coberta és com a mínim de 1kN/m2 = 101,97kg/m2 que és molt superior als 12,92kg/m2 
de sobrepès que suposarà la instal·lació fotovoltaica i per tant no ha de suposar cap 
impediment en aquest sentit. Així mateix d’acord als elements de fixació i anclatge 
plantejats en l’estudi es considera que la fixació serà suficient i segura d’acord a l’annex 
de càlcul de l’estructura. 

 

3.4. CÀLCULS ELÈCTRICS EN BAIXA TENSIÓ 
 
 

Pel càlcul de conductors s’han considerat les potències resultants en els diferents ramals 
que composen la instal·lació, amb les que podem calcular la intensitat. 

Amb la intensitat nominal, i a partir de la taula corresponent del reglament de baixa 
tensió, segons el tipus de cable, s’ha escollit una secció tal que la intensitat admissible 
no superi la intensitat nominal. 

 
Una vegada feta una primera estimació de la secció calcularem la caiguda de tensió 
resultant. Tot i que el valor màxim de caiguda de tensió admès pel reglament és del 5 
%, el valor màxim marcat en aquest projecte és del 4 %, de cara a reduir al màxim les 
pèrdues de la instal·lació i donat que tenim una línia principal fins al punt de connexió 
d’una longitud considerable. 
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4. PRESSUPOST I ANÀLISI DE LA INVERSIÓ 
 

4.1. PRESSUPOST SIMPLIFICAT 
 

A continuació es llista un resum del pressupost amb els imports per a cada capítol de manera . 
 

1 MATERIAL FOTOVOLTAIC  12.495,42€ 
2 MATERIAL ELÈCTRIC  5.552,10€ 
3 AJUDES DE PALETERIA  480€ 
4 LEGALITZACIÓ  1.850€ 
5 SEGURETAT I SALUT  1.825€ 
 TOTAL 

PEM 
22.202,52€ 

 
 

Essent per tant el Pressupost d’Execució material (PEM) de 22.202,52€ 
 

PEM = 22.202,52€ ( IVA no inclòs) 
 

VINT-I-DOS MIL DOS CENTS DOS EUROS I CINQUANTA DOS CÈNTIMS 
 

PEM* 22.202,52€ 

Despeses generals 2.886,33€ 

Benefici industrial 1.332,15€ 

SUMA 26.421€ 

IVA (21%) 5.548,41€ 

PEC 31.969,41€ 

 
 

I el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de 31.969,41€ (Iva inclòs) 
 

TRENTA UN MIL NOU CENTS SEIXANTA NOU EUROS I QUARANTA UN CÈNTIMS 
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4.2. ANÀLISI DE LA INVERSIÓ 
 
 

D’acord al preu de l’energia actual, segons les factures de subministrament que tenim 
hem fixat  el preu de l’energia de compra a la que correspon pel conjunt dels 
subministraments que formaran part de la instal·lació.  
En concret per realitzar l’ anàlisi hem tingut en compte el preu del terme d’energia 
juntament amb els impostos associats. Així mateix es té en compte el possible preu de 
l’energia excedentària i s’ha fixat un preu de referència de 0,055 €/kWh que actualment 
algunes comercialitzadores estan oferint. 

 
Hem considerat el consum d’energia dels diferents equipaments col·lectivament per a 
fer la simulació en termes econòmics i obtenir un valor global. 

 
 
 

A l’annex 4 s’inclou l’estudi econòmic complet que d’acord a les dades actuals i 
considerant un increment de l’energia anual del 2% té un període de retorn de l’inversió 
de 25 anys i la rentabilitat estimada si es realitza amb fons propis és de 13,05%. 
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5. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 

5.1. QUALITAT DELS MATERIALS 
 

 Generalitats 
Tots els materials utilitzats a l'execució de la instal·lació tindran, com a mínim, les 
característiques especificades en aquest Plec de Condicions, utilitzant-se sempre 
materials homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-02 que 
els siguin d'aplicació. 

 
o Conductors elèctrics 

Les línies d'alimentació a quadres de distribució estaran constituïdes per conductors 
unipolars de coure aïllats de 0,6/1 kV. 

 
Les línies d'alimentació a punts de llum i connexions de corrent d'altres usos estaran 
constituïdes per conductors de coure unipolars aïllats del tipus 0,6/1kV lliures d’halògens 
tal i com és prescriptiu en els locals de pública concurrència. 

o Conductors de neutre 
La secció mínima del conductor de neutre per distribucions monofàsiques, trifàsiques i 
de corrent continua, serà la que a continuació s'especifica: 

Segons la Instrucció ITC BT 19 en el seu apartat 2.2.2, en instal·lacions interiors, per 
tenir en compte les corrents harmòniques degudes a carregues no lineals i possibles 
desequilibris, la secció del conductor del neutre serà com a mínim igual a la de les fases. 

 
Per el cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució en baixa tensió, les seccions a 
considerar seran les següents: 

 
Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductores de fase. 

 
Amb quatre conductors: meitat de la secció dels conductors de fase, amb un mínim de 
10 mm² per coure i de 16 mm² per alumini. 

 
o Conductors de protecció 

Els conductors de protecció nus no estaran en contacte amb elements combustibles. En 
els passos a través de parets o sostres estaran protegits per un tub d'adequada 
resistència, que serà, a més a més, no conductor i difícilment combustible quan travessi 
parts combustibles de l'edifici. 

 
Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra el deteriorament 
mecànic i químic, especialment en els passos a través d'elements de la construcció. 

 
Les connexions en aquests conductors es realitzaran mitjançant acoblaments soldats 
sense utilització d'àcid, o per peces de connexió de tancament per rosca. Aquestes 
peces seran de material inoxidable, i els cargols de tancament estaran previstos d'un 
dispositiu que eviti el seu afluixament. 
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Es prendran les precaucions que calguin per a evitar el deteriorament causat per efectes 
electroquímics quan les connexions siguin entre metalls diferents. 

 
o Identificació dels conductors 

Els conductors de la instal·lació s'identificaran pels colors del seu aïllament: 
 

Negre, gris, marró pels conductors de fase o 
polars. Blau clar per al conductor neutre. 
Groc - verd pel conductor de protecció. 
Vermell per el conductor dels circuits de comandament i control. 

 
o Tubs protectors 

 
Classes de tubs a utilitzar 

 

Els tubs han de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents temperatures: 
 

60 °C per a tub aïllants constituïts per policlorur de vinil o 
polietilè. 70 °C per a tub metàl·lics amb folrés aïllants de 
paper impregnat. 

 
Diàmetre dels tubs i nombre de conductors per cadascú d'ells 

 
Els diàmetres exteriors mínims i les característiques mínimes per els tubs en funció 
del tipus d'instal·lació i del número i secció dels cables a conduir, s'indiquen en la 
Instrucció ITC BT 21, en el seu apartat 1.2. El diàmetre interior mínim dels tubs deurà 
ser declarat pel fabricant. 

 

5.2. NORMES D’EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 

 Col·locació de tubs 
Es tindran en compte les prescripcions generals següents, tal i com indica la 

ITC BT 21. Prescripcions generals 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les 
verticals i horitzontals que limiten el local on es fa la instal·lació. 

 
Els tubs s'uniran entre ells mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 
assegurin la continuïtat que proporcionant als conductors. 

Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran esser acoblats entre ells en calent, 
recobrint la unió amb una cola especial quan es volguí una unió estanca. 

Les corbes practicades als tubs seran continues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per cada classe de tub seran els indicats en 
la norma UNE EN 5086 -2-2. 

 
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors als tubs després de col·locats 
i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que calguin, i que 
en trams rectes no estaran separats entre ells més de 15 m. El nombre de corbes en 
angle recte situades entre 
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dos registres consecutius no serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran als tubs 
després de col·locats aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors als tubs, o servir al mateix temps com a caixes d'acoblament o derivació. 

Quan els tubs estiguin formats per materials que es puguin oxidar i quan hagin rebut 
durant el seu muntatge algun treball de mecanització, s'aplicarà a les parts 
mecanitzades pintura antioxidant. 

 
Igualment, en cas d'utilitzar tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte 
la possibilitat de que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior d'ells, pel qual 
s'elegirà convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l’evacuació d'aigua 
als punts més baixos d'ella i, si fos necessari, establint una ventilació apropiada a l'interior 
dels tubs mitjançant el sistema adequat, com ara, la utilització d'una "te" deixant un dels 
braços sense utilitzar. 

 
Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica quedarà 
convenientment assegurada. En cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, cal que la 
distància entre dues connexions a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m. 

 
No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de 

neutre. Tubs en muntatge superficial 

Quan els tubs es col·loquen en muntatge superficial, a més, es tindran en compte les 
següents prescripcions: 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant les brides protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. La distancia entre aquestes serà, com a màxim, 0.50 
metres. Es disposaran fixacions d'una i altre part en els canvis de direcció, en els 
embrancaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. 

 
Els tubs es col·locaran adaptant-los a la superfície sobre la qual s’instal·len, corbant-los 
o utilitzant els accessoris que calguin. 

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 
punts extrems no serà superior al 2%. 

 
Convé disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada mínima de 2.5 
m sobre el sòl, amb l'objecte de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

 
Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran de 
interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre ells 5 cm 
aproximadament, i acoblant-se posteriorment mitjançant maniguets lliscants que tinguin 
una longitud mínima de 20 cm. 
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Tubs encastats 
 

Quan els tubs es col·loquin encastats es tindran en compte, a més a més, les següents 
prescripcions: 

La instal·lació de tubs encastats serà admissible quan la seva col·locació a l'obra es faci 
després de finalitzar els treballs de construcció i d'arrebossat de parets i sostres; el lliscat 
d'aquests pot aplicar-se posteriorment. 

 
Les dimensions de les regates seran suficients per a que els tubs quedin recoberts per 
una capa d'1 cm de gruix, com a mínim, del revestiment de les parets o sostres. Als 
angles el gruix por reduir-se a 0.5 cm. 

 
Als canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats, o bé previstos de colzes 
o "tes" apropiats, però en aquest últim cas sols s’admetran els previstos de tapes de 
registre. 

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 
desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats 
amb la superfície exterior del revestiment de la paret o sostre quan no s’instal·lin a 
l'interior d'un allotjament tancat i practicable. Igualment, en cas d'utilitzar tubs normals 
encastats en parets, convé disposar els recorreguts horitzontals a 50 cm, com a màxim, 
del terra o sostre, i els verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a 
20 cm. 

 
Tubs en muntatge al aire 

 

Només està permès el seu us per l'alimentació de màquines o elements de mobilitat 
restringida des de canalitzacions prefabricades i caixes de derivació fixades al sostre. Es 
tindran en compte les següents prescripcions: 

 
La longitud total de la conducció a l'aire no serà superior a 4 metres i no començarà a una 
alçada inferior a 2 metres. 

Es prestarà especial atenció per que es conservin en tot el sistema, especialment en les 
connexions, les característiques mínimes per canalitzacions de tubs a l'aire, establertes 
a la taula 6 de la instrucció ITC BT 21. 

 
 Caixes d'acoblament i derivació 

Les connexions entre conductors es realitzaran a l'interior de caixes apropiades de 
material aïllant, si són metàl·liques, protegides contra la corrosió. 

Les seves dimensions han de permetre allotjar amplament tots els conductors que hagin 
de contenir, i la seva profunditat equivaldrà, com a mínim, al diàmetre del tub major més 
un 50 % d'aquest, amb un mínim de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm per al 
diàmetre o costat interior. 

 
Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, han 
d'utilitzar-se premsaestopes adequats. 
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En cap cas es permetrà la unió de conductors per simple retorciment o enrotllament 
entre ells, sinó que haurà de fer-se sempre utilitzant bornes de connexió muntats 
individualment o constituït blocs o regletes de connexió. Pot permetre’s, així mateix, la 
utilització de brides de connexió. Les unions hauran de fer-se sempre a l'interior de caixes 
d'acoblament o de derivació. 

 
Si es tracta de cables haurà de cuidar-se en fer les connexions que el corrent es 
reparteixi per tots els filferros components, i si el sistema adoptat és de cargol d’estrènyer 
entre una arandela metàl·lica baix el seu cap i una superfície metàl·lica, els conductors 
de secció superior a 6 mm2 deuran connectar-se per mitja de terminals adequats, 
comprovant sempre que les connexions, de qualsevol sistema que siguin, no quedin 
sotmeses a esforços mecànics. 

 
Per a que no pugui ésser destruït l'aïllament dels conductors per la seva fricció amb les 
vores lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una 
caixa de connexió o aparell, estaran previstos de becs amb vores arrodonits o dispositius 
equivalents, o bé convenientment mecanitzats, i si es tracta de tubs metàl·lics amb 
aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns quants mil·límetres de la seva coberta 
metàl·lica. 

 
 Aparells de comandament i maniobra 

Els aparells de comandament i maniobra (interruptors i commutadors) seran de tipus 
tancat i material aïllant, tallaran el corrent màxim del circuit on estan col·locats sense 
permetre la formació d'arcs permanents, i no podran prendre una posició Inter mitja. 

 
Les peces de contacte tindran les seves dimensions de forma que la temperatura no 
pugui excedir de 65°C en cap d'elles. 

Ha de poder fer-se al voltant de 10.000 maniobres d'obertura y tancament a la intensitat i 
tensió nominals, que estaran marcades en lloc visible. 

 
 Aparells de protecció 

Protecció contra sobreintensitats 
 

Els conductors actius han d'estar protegits per un o més dispositius de tall automàtic 
contra les sobrecàrregues i contra els curt circuits. 

 
Aplicació 

 

Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit, 
inclòs el conductor neutre, estaran protegits contra les sobreintensitats (sobrecàrregues 
i curt circuits). 

 
Protecció contra sobrecàrregues 

 
Els dispositius de protecció han d'estar previstos per a interrompre tot corrent de 
sobrecàrrega als conductors del circuit abans de que pugui provocar un escalfament 
perjudicial per a l'aïllament, a les connexions, a les extremitats o al medi ambient en les 
canalitzacions. 
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El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantit 
pel dispositiu de protecció utilitzat. 

Com a dispositius de protecció contra sobrecàrregues seran utilitzats els fusibles 
calibrats de característiques de funcionament adequades o els interruptors automàtics 
amb corba tèrmica de tall. 

Protecció contra curt circuits 
 

Han de preveure's dispositius de protecció per a interrompre tot corrent de curt circuit 
abans de que aquesta pugui resultar perillosa pels efectes tèrmics i mecànics produïts 
als conductors i a les connexions. 

 
A l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curt circuits la qual 
capacitat de tall estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui presentar-se al 
punt de la seva instal·lació. 

S'admeten com a dispositius de protecció contra curt circuits els fusibles de 
característiques de funcionament adequats i els interruptors automàtics amb sistema de 
tall electromagnètic. 

 
Situació i composició 

 

En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran a l'origen 
d'aquests, així com als punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a 
secció, condicions d’instal·lació, sistema d'execució, o tipus de conductors utilitzats. 

Normes aplicables 
 

Petits interruptors automàtics (PIA) 
 

Els interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció 
contra sobreintensitats s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-898. Aquesta norma s'aplica 
als interruptors automàtics amb tall a l'aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre fases), 
intensitat assignada fins a 125 A i poder de tall nominal no superior a 25000 A. 

 
Els valors normalitzats de les tensions assignades són: 

 
230 V Pels interruptors automàtics unipolars i 

bipolars. 230/400 V Pels interruptors automàtics 

unipolars. 

400 V Pels interruptors automàtics bipolars, tripolars i tetrapolars 
 

Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats. 
 

Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100 y 12 A. 

 
El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 15000, 20000 
i 25000 A. 
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La característica de disparament instantani dels interruptors automàtics està 
determinada per la seva corba: B, C o D. 

 
Cada interruptor ha de portar visible, de forma indeleble, les següents indicacions: 

 
El corrent assignat sense el símbol A precedit del símbol de la característica de 
disparament instantani (B,C o D) per exemple B16. 

 
Poder de tall assignat en ampers, dins d'un rectangle, sense indicació del símbol de 

les unitats. Classe de limitació d'energia, si és aplicable. 

Els borns destinats exclusivament al neutre, han d'estar marcats amb la 

lletra "N". Interruptors automàtics de baixa tensió 

Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 

Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan 
destinats a ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassa 1000 V 
en corrent altern o 1500 V en corrent continu. S'aplica qualsevol siguin les intensitats 
assignades, els mètodes de fabricació i la utilització prevista dels interruptors 
automàtics. 

 
Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat de forma indeleble en lloc visible amb les 
següents indicacions: 

 
Intensitat assignada (In). 

 
Capacitat per al seccionament, si fa al cas. 

 
Indicacions de les posicions d'obertura i tancament respectivament per O i | si 
s'utilitzen símbols. 

També portaran marcat encara que no sigui visible en la seva posició de muntatge, el 
símbol de la naturalesa de corrent en que hagin d'utilitzar-se, i el símbol que indiqui les 
característiques de desconnexió, o en el seu defecte, aniran acompanyats de les corbes 
de desconnexió. 

 
Fusibles 

 

Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
 

Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent, de fusió 
tancada i que tinguin un poder de tall igual o superior a 6 kA. Destinats a assegurar la 
protecció de circuits, de corrent alterna i freqüència industrial, on la tensió assignada no 
sobrepassi 1000 V, o els circuits de corrent continu la qual tensió assignada no 
sobrepassi els 1500 V. 

 
Els valors d'intensitat pels fusibles expressats amb ampers ha d'ésser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

 
Han de portar marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat 
construïts. 
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Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual 
 

Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius que reaccionen sota l'efecte 
d'intensitats residuals s'ajustaran a l'annex B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics els quals contactes principals estan 
destinats a ésser connectats a circuits la qual tensió assignada no sobrepassi 1000 V en 
corrent altern o 1500 V en corrent continu. S'aplica qualsevol que siguin les intensitats 
assignades. 

 
Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 
0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

 
Característiques principals dels dispositius de protecció 

 

Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents: 
 

Han de poder suportar la influència dels agents exteriors als quals estiguin sotmesos, 
presentant el grau de protecció que els correspongui d'acord amb les seves condicions 
d’instal·lació. 

Els fusibles es col·locaran sobre material aïllant incombustible i estaran construïts de 
forma que no puguin projectar metall al fondre's. Permetran el seu recanvi de la 
instal·lació sota tensió sense cap perill. 

 
Els interruptors automàtics seran els apropiats als circuits a protegir, responent en el 
seu funcionament a les corbes intensitat - temps adequades. Hauran de tallar el corrent 
màxim del circuit on estiguin col·locades, sense permetre la formació d'arc permanent, 
obrint o tancant els circuits, sense possibilitat de prendre una posició Inter mitja entre les 
corresponents a les d'obertura i tancament. Quan s'utilitzin per a la protecció contra curt 
circuits la seva capacitat de tall estarà d'acord amb la intensitat de curt circuit que pugui 
presentar-se al punt de la seva instal·lació, excepte que estiguin associats amb fusibles 
adequats que compleixin aquest requisit i que siguin de característiques coordinades 
amb les del interruptor automàtic. 

 
Els interruptors diferencials han de resistir els corrents de curt circuit que puguin 
presentar-se al punt de la seva instal·lació, i en cas contrari han d'estar protegits per 
fusibles de característiques adequades. 

 
Protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric 

 

Segons l'indicat a l'Instrucció ITC BT 23 al seu apartat 3.2: 
 

Quan una instal·lació s'alimenta per, o inclou, una línia aèria amb conductors nus o 
aïllats, es considera necessària una protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric 
en l'origen de la instal·lació. 

 
El nivell de sobretensions pot controlar-se mitjançant dispositius de protecció contra les 
sobretensions col·locats en les línies aèries (sempre que estiguin suficientment propers 
al origen de li instal·lació) o en la instal·lació elèctrica de l'edifici. 
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Els dispositius de protecció contra sobretensions d'origen atmosfèric han de seleccionar-
se de forma que el seu nivell de protecció sigui inferior a la tensió suportada a impulsos 
de la categoria dels equips i materials que es preveu que es vagin a instal·lar. 

En xarxes TT, els descarregadors es connectaran entre cadascun dels conductors, 
incloent el neutre o compensador i la terra de la instal·lació. 

 
Protecció contra contactes directes i indirectes 

 

Els mitjans de protecció contra contactes directes i indirectes en instal·lació s'executaran 
següent les indicacions detallades en l'Instrucció ITC BT 24, i en la Norma UNE 20.460 
-4-41. 

 
La protecció contra contactes directes consisteix en tomar les mesures destinades a 
protegir les persones contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts 
actives dels materials elèctrics. Els medis a utilitzar son els següents: 

Protecció per aïllament de les parts 

actives. Protecció per mitjà de barreres o 

envoltants. Protecció per mitjà 

d'obstacles. 

Protecció per posta fora d'abast per allunyament. 
 

Protecció complementaria per dispositius de corrent diferencial residual. 
 

Es faran servir els mètodes de protecció contra contactes indirectes per tall de 
l'alimentació en cas d'errada, mitjançant l'ús d'interruptors diferencials. 

 
El corrent a terra produïda per un únic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall 
en un temps no superior a 5 s. 

Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una connexió de terra elèctricament 
diferent, a un potencial superior, en valor eficaç, a: 

24 V als locals o emplaçaments humits o 

mullats. 50 V a la resta de casos. 

Totes les masses d'una mateixa instal·lació han d'estar unides a la mateixa connexió 

de terra. Com a dispositius de tall per intensitats de defecte s'utilitzaran els 

interruptors diferencials. Ha de complir-se la següent condició: 

 
 

Vc 
R —— 

Is 
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On: 
 
 

R: Resistència de connexió a terra (Ohm). 
 

Vc: Tensió de contacte màxima (24 V en locals humits i 50 V a la resta de casos). 
 

Is: Sensibilitat de l'interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a 
partir del qual l'interruptor diferencial ha d'obrir automàticament, en un temps convenient, 
la instal·lació a protegir). 

 Instal·lacions en cambres de bany o lavabos 
La instal·lació s'executarà segons l'especificat en l'Instrucció ITC BT 27. 

 
Per a les instal·lacions en cambres de bany o lavabo es tindran en compte els següents 
volums i prescripcions: 

 
VOLUM 0: Compren l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una dutxa 
sense plat, el volum 0 està delimitat per el terra i per un plànol horitzontal a 0.05 m per 
sobre del terra. 

VOLUM 1: Està limitat per el plànol horitzontal superior al volum 0, es a dir, per sobre 
de la banyera, i el plànol horitzontal situat a 2,25 metres per sobre del terra. El plànol 
vertical que limiti el volum 1 es el plànol vertical al voltant de la banyera o dutxa. 

 
VOLUM 2: Està limitat pel plànol vertical tangent a els bordes exteriors de la banyera i 
el plànol vertical paral·lel situat a una distancia de 0,6 m; i entre el terra i plano horitzontal 
situat a 2,25 m per sobre del terra. 

VOLUM 3: Està limitat pel plànol vertical límit exterior del volum 2 i el plànol vertical 
paral·lel situat a una distancia d'aquest de 2,4 metres. El volum 3 està comprés entre el 
terra i una alçada de 2,25 m. 

 
Per el volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa la 
instal·lació de mecanismes. 

En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, es farà servir el grau IPX2 per 
sobre del nivell mes alt de un difusor fix, i el IPX5 en els equips de banyeres de 
hidromassatge i en banys comuns en els que es poden produir raigs d'aigua durant la 
seva neteja. Podran ser instal·lats aparells fixes com escalfadors d'aigua, bombes de 
dutxa i equip elèctric per banyeres de hidromassatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de 
corrent diferencial de valor no superior a 30 mA. 

 
En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 per sobre 
del nivell mes alt de un difusor fix, i el IPX5 en els banys comuns en els que es poden 
produir raigs durant la seva neteja. Es permet la instal·lació de blocs d'alimentació 
d'afaitadores que compleixen amb la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Es podran 
instal·lar també tots els aparells permesos en el volum 1, lluminàries, ventiladors, 
calefactors, i unitats mòbils d'hidromassatge que compleixin amb la seva normativa 
aplicable, i que a mes estiguin protegits amb un diferencial de valor no superior a 30 mA. 
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Al volum 3 el grau de protecció necessari serà el IPX5, en els banys comuns quan es 
puguin produir raigs d'aigua durant la seva neteja. Es podran instal·lar bases i aparells 
protegits per dispositius de corrent diferencial de valor no superior a 30 mA. 

 Xarxa equipotencial 
Es farà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques existents (aigua 
freda, calenta, desguàs, calefacció, gas, etc.) i les masses dels aparells sanitaris 
metàl·lics i tota la resta d'elements conductors accessibles, com ara marcs metàl·lics de 
portes, radiadors, etc. El conductor que asseguri aquesta protecció haurà d'estar 
preferentment soldat a les canalitzacions o als altres elements conductors, o bé, fixat 
solidàriament als mateixos per collars o un altre tipus de subjecció apropiat a base de 
metalls no ferris, establint els contactes sobre parts metàl·liques sense pintura. Els 
conductors de protecció de connexió a terra, quan n'hi hagin, i de connexió equipotencial 
han d'estar connectats entre ells. La secció mínima d'aquest últim estarà d'acord amb el 
disposat en l'Instrucció ITC-BT-19 per els conductors de protecció. 

 
 Instal·lació de connexió a terra 

Estarà composta de connexió a terra, conductors de terra, born principal de terra i 
conductors de protecció. Es durà a terme segons l'especificat en l'Instrucció ITC-BT-18. 

 
Naturalesa i seccions mínimes 

 
Els materials que assegurin la posta a terra seran aquells que: 

 
El valor de la resistència de posta a terra estigui conforme amb les normes de protecció 
i de funcionament de la instal·lació, tenint en compte els requisits generals indicats en la 
ITC-BT-24 i els requisits particulars de les Instruccions Tècniques aplicables a cada 
instal·lació. 

Les corrents de defecte a terra i les corrents de fuita puguin circular sense perill, 
particularment des de el punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i 
elèctriques. 

 
En tots els casos els conductors de protecció que no formin part de la canalització 
d'alimentació seran de coure amb una secció al menys de: 2,5 mm² si disposen de 
protecció mecànica i de 4 mm² si no disposen d'ella. 

Les seccions dels conductors de protecció, i dels conductors de terra estan definits en 
l'Instrucció ITC-BT-18. 

 
Estesa dels conductors 

 

Els conductors de terra soterrats estesos al terra es consideren que formen part del elèctrode. 
 

El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els 
conductors de protecció, serà allò més curt possible i sense canvis bruscos de direcció. 
No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el 
desgast mecànic. 

Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl·liques i masses 
i amb els elèctrodes 
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Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts 
metàl·liques i masses que es desitja posar a terra com amb l'elèctrode. A aquests 
efectes, les connexions hauran de fer-se mitjançant peces d'acoblament adequades, 
assegurant les superfícies de contacte de forma que la connexió sigui efectiva mitjançant 
cargols, elements de compressió, reblons o soldadura d'alt punt de fusió. Es prohibeix la 
utilització de soldadures de baix punt fusió tals com estany, plata, etc. 

 
Els circuits de posta a terra formaran una línia elèctricament continua en la que no 
podran incloure's en sèrie ni masses ni elements metàl·lics qualsevol que siguin aquests. 
La connexió de les masses i els elements metàl·lics al circuit de posta a terra s'efectuarà 
sempre mitjançant born de posta a terra. Els contactes ha de disposar-se nets, sense 
humitat i en forma tal que no sigui fàcil que l'acció del temps destrueixi per efectes 
electroquímics les connexions efectuades. 

 
Deurà preveure la instal·lació d'un born principal de terra, al que aniran units els 
conductors de terra, de protecció, d'unió equipotencial principal i en el cas de que fossin 
necessaris, també els de posta a terra funcional. 

 
Prohibició d'interrompre els circuits de terra 

 

Es prohibeix intercalar en circuits de terra seccionadors, fusibles o interruptors. Sols es 
permet disposar un dispositiu de tall als punts de connexió a terra, de forma que permeti 
mesurar la resistència de la connexió de terra. 

 
 Enllumenat 

Enllumenats especials 
 

Els punts de llum de l'enllumenat especial hauran de repartir-se entre, al menys, dues 
línies diferents, amb un nombre màxim de 12 punts de llum per línia, estant protegits 
aquests circuits per interruptors automàtics de 10 A d'intensitat nominal com màxim. 

 
Les canalitzacions que alimenten els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com 
a mínim d'altres canalitzacions elèctriques quan s’instal·len sobre parets o encastades 
en elles, i quan s’instal·len en buits de la construcció estaran separades d'aquesta per 
envans incombustibles no metàl·lics. 

 
Han d'ésser previstos d'enllumenats especials els següents locals: 

 
Amb enllumenament d'emergència: Els locals de reunió que puguin albergar a 100 
persones o mes, els locals d'espectacles i els establiments sanitaris, els establiments 
tancats i coberts per mes de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que 
condueixin al exterior o fins les zones generals del edifici. 

Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles, teatres i 
cinemes en sala fosca, grans establiments comercials, casinos, hotels, establiments 
sanitaris i qualsevol altre local on puguin produir-se aglomeracions de públic en hores o 
llocs on la il·luminació natural de llum solar no sigui suficient per a proporcionar a l'eix 
dels passos principals una il·luminació mínima de 1 lux. 
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Amb enllumenat de reemplaçament: En quiròfans, sales de cura i unitats de vigilància 
intensiva d'establiments sanitaris. 

 
Enllumenat general 

 

Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega hauran 
d'estar previstes per a transportar una càrrega en voltamperes al menys igual a 1.8 voltes 
la potència en vats de les làmpades o tubs de descàrrega que alimenta. El conductor 
neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. 

 
Si s'alimenten amb una mateixa instal·lació làmpades de descàrrega i d'incandescència, 
la potència a considerar en voltamperes serà la de les làmpades d’incandescència més 
1.8 voltes la de les làmpades de descàrrega. 

Deurà corregir-se el factor de potencia de cada punt de llum fins un valor major o igual 
a 0.90, i la caiguda màxima de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol altre punt 
de la instal·lació de enllumenat, serà menor o igual que 3%. 

 
Els receptors consistents en làmpades de descàrrega seran accionats per interruptors 
previstos per a càrregues inductives, o en el seu defecte, tindran una capacitat de tall no 
inferior al doble de la intensitat del receptor. Si l'interruptor acciona a la mateixa vegada 
làmpades d'incandescència, la seva capacitat de tall serà, com a mínim, la corresponent 
a la intensitat d'aquestes més el doble de la intensitat de las làmpades de descàrrega. 

 
En instal·lacions per a enllumenat de locals on es reuneix públic, el nombre de línies 
haurà d'ésser de forma que el tall corrent en una d'elles no afecti a més de la tercera 
part del total de làmpades instal·lades en aquest local. 

 

5.3. PROVES REGLAMENTÀRIES 
 

 Comprovació de la connexió a terra 
La instal·lació de connexió de terra serà comprovada pels serveis oficials en el moment 
de donar d'alta la instal·lació. Es disposarà de al menys un punt de connexió a terra 
accessible per a poder realitzar l'amidament de la connexió a terra. 

 
 Resistència d'aïllament 

Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència d'aïllament, 
expressada en ohms, al menys igual a 1000xU, sent U la tensió màxima de servei 
expressada en volts, amb un mínim de 250.000 ohms. 

 
L'aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors, 
mitjançant l'aplicació d'una tensió continua subministrada per un generador que 
proporcioni en buit una tensió compresa entre 500 i 1000 V i, com a mínim, 250 V amb 
una càrrega externa de 
100.00 ohms. 
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5.4. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

Els treballs a desenvolupar han de donar compliment al REIAL DECRET 210/2018, de 
6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril) i per tant cal la correcta 
segregació i gestió dels residus generats donat el procés d’execució de l’obra malgrat 
que per la naturalesa de la mateixa es pot considerar de baix impacte. 

 
 

5.5. CONDICIONS D’ÚS, MANTENIMENT I SEGURETAT 
 
 

La propietat rebrà a l'entrega de la instal·lació, plànols definitius del muntatge de la 
instal·lació, valors de la resistència a terra obtinguts en els amidaments, i referència del 
domicili social de l'empresa instal·ladora. 

 
No es podrà modificar la instal·lació sense la intervenció d'un Instal·lador Autoritzat o 
Tècnic Competent, segons correspongui. 

Cada cinc anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curt circuits, 
contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la 
secció dels conductors que protegeixin. 

 
Les instal·lacions seran revisades anualment per instal·ladors autoritzats lliurement 
elegits pels propietaris o usuaris de la instal·lació. L’instal·lador estendrà un bolletí de 
reconeixement de la indicada revisió, que serà entregat al propietari de la instal·lació, 
així com a la delegació corresponent del Ministeri d'Industria i Energia. 

Personal tècnicament competent comprovarà la instal·lació de connexió de terra en 
l'època en la qual el terreny estigui més sec, reparant immediatament els defectes que 
puguin trobar-se. 

 
 

5.6. CERTIFICATS I DOCUMENTACIÓ 
 
 

Al finalitzar l'execució, es realitzarà la legalització corresponent per aquest tamany 
d’instal·lació i en la condició i modalitat d’autoconsum COL·LECTIU compensació 
simplificada d’excedents per un edifici que es troba en sòl urbà i d’una potència major de 
15kW de potència. Com a resultat d’aquest procediment el titular de la instal·lació rebrà 
el document d’inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial 
de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió, el Certificat de la instal·lació 
de Baixa Tensió i el Registre de la instal·lació d’Autoconsum(RAC) juntament amb la 
memòria presentada per a la legalització de la instal·lació. Tota aquesta documentació 
juntament amb els certificats dels materials emprats i instal·lats i les garanties 
corresponents seran presentats al titular de la instal·lació. 
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5.7. LLIBRE D’ORDRES 
 
 

La direcció de l'execució dels treballs d’instal·lació serà duta a terme per un tècnic 
competent, que haurà d'omplir el Llibre d'Ordres i Assistència, on indicarà les 
incidències, ordres i assistències que es prediquen en el desenvolupament de l'obra. 
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MÒDUL JA SOLAR JAM72S20-460/MR - 460Wp o 
SIMILAR 

60.0 6.900,00 

Mòdul fotovoltaic de 144 cel·les monocristal·lines amb tecnologia PERC de 460Wp de dimensions 2120mm x 
1052mm x 40mm de 25kg de pes amb 12 anys de garantia de producte i fins un 84% de rendiment als 25 
anys. Característiques elèctriques segons fitxa adjunta. 

INVERSOR FOTOVOLTAIC SUNNY TRIPOWER 25000TL o 
SIMILAR 

1.0 2.176,89 

Inversor de 25kW de potència AC 400V FF. Potència màxima del generador fotovoltaic 45kWp. 
Tensió màxima d'entrada CC 1000V, Rang de tensió MPP 390V a 800V. 2 punt de seguiment de 
MPPT, 3 entrades per punt de seguiment de màxima potència. IP65. Rendiment Europeu 98,1%. 
Dimensions 661/682/264mm i 61kgs de pes. Comunicació Webconnect. 5 anys de garantia. Protecció 
contra sobretensions AC(Tipus III) i DC (Tipus II) intregrades.Descarregador de CC tipus II inclòs. 
Compatible amb sistema de gestió/comunicació LOXONE 

SMA ENERGY METER o 
SIMILAR 

1.0 243,73 

Equip de mesura de consum de l'edifici i comunicació amb l'inversor. Per instal·lar en carril DIN . Admet fins 
a 63A per fase. Si és necessari es pot connectar a transformadors d'intensitat per a mesures d'intensitat 
superiors. S'inclouen en la valoració en cas de ser necessàries. La partida inclou l'equip de mesura del 
consum de l'edifici que s'integra a la monitorització de l'inversor. 

ESTRUCTURA DALUMINI PER A FIXACIÓ DE MÒDULS MARCA S-FLEX O 
SIMILAR 

1.0 1.174,80 

Conjunt estructura d'alumini coplanar a la coberta de teules segons disposició de projecte i fixació a les 
corretges d'acer. 
S'inclou la cargoleria d'inoxidable i tots els elements de fixació a la coberta de teules. Veure detall 
descripció de la solució a la memòria del projecte. 

MUNTATGE MECÀNIC 
FV 

80.0 2.000,00 

Muntatge estructura i mòduls fotovoltaics. Inclou transports grues i tots els elements necessaris per completar 
la fixació mecànica dels elements que conformen la instal·lació. 

 

MATERIAL FOTOVOLTAIC 12.495,42 
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CABLE SOLAR 
4mm2 

330.
0 

184,80 

Cable elèctric unipolar, resistent a la intempèrie, per a instal·lacions fotovoltaiques, garantit per 30anys, 
tipus ZZ-F, tensió nominal 0,6/1 kV, tensió màxima en corrent continu 1,8 kV, reacció al foc classe Eca, 
amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 1x4 mm² de secció, aïllament d'elastòmer reticulat, 
de tipus EI6, coberta d'elastòmer reticulat, de tipus EM5, aïllament classe II, de color negre, i amb les 
següents característiques: no propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de 
gasos tòxics, lliure de halògens, nul·la emissió de gasos corrosius, resistència a l'absorció d'aigua, 
resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat, resistència als agents químics, resistència als greixos i 
olis, resistència als cops i resistència a l'abrasió. Segons DKE/VDE AK 411.2.3. 
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e 
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s 
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CABLE SOLAR 4mm2 
 

CABLE DE TERRA 1x4mm2 60.0 33,60 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 
(-K) de 4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost 
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Conductor de terra, color verd-
groc. Inclou muntatge i instal·lació 

  

TUB REFORÇAT CORRUGAT FLEXIBLE M-40 NEGRE 100.0 62,00 
Tub de Polipropilè flexible per a conducció de cable elèctric amb els seus elements de fixació i terminals 

SAFATA PERFORADA 60X60 RF. P0610S O SIMILAR 30.0 520,20 

TUB PVC G-9 M25 GRIS ROSCAT 150.0 562,50 
Tub PVC Rígid G-9 M25 Gris Roscat juntament amb els accessoris necessaris : Clip de Tancament / 
Corbes Flexibles / Elements de fixació 

 

QUADRE AMB ELEMENTS DE 
PROTECCIÓ 

1.0 637,00 

 

1. Interruptor Magnetotèrmic+protecció de sobretensions transitòria i permanent Tipus II : 4P 50A 
CURVA C 6KA IK60N 

2. Interruptor Diferencial : 63A 4P 300MA CLASE AC IID 
3. Elements 1+2 instal·lats en caixa modular de superfície de 12 mòduls, protecció IP65 amb xassís per a 

carril DIN. 
 

(Aquest es situarà al costat de l'inversor a la part de sotacoberta indicada en el 
plànol.) 

 

HAG INTER MAGNETO 4P 50A CURVA C 6/10KA O SIMILAR 1.0 78,00 
Aquest es col·locarà en el quadre general de l'edifici.   

CABLE AFUMEX 1000V(AS) RZ1-K 5G16MM2 50.0 410,00 

MATERIAL ELÈCTRIC 5.552,10 
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• Temperatura de servei : -40 ºC, +90 ºC. (Cable termoestable). 
• Assaig de tensió durant 5 min: 
3500 V. Prestacions enfront del foc : 
• Classe de reacció al foc (CPR): Cca-s1b,d1,a1. 
• Requeriments de foc : EN 50575:2014 + A1:2016. 
• Classificació respecte el foc: EN 13501-6. 
• Aplicació dels resultats: CLC/TS 50576. 
• Mètodes d'assaig: EN 60332-1-2; EN 50399; EN 60754-2; EN 61034-2. 
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CABLE DE DADES 
UTP 

200.
0 

222,00 

Cable elèctric per a transmissió de dades en xarxa d'àrea local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF 
"PRYSMIAN" o SIMILAR, tipus U/UTP, categoria 6, classe E, de 4 parells trenats amb conductors de coure 
rígid, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, i amb les següents característiques: no 
propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, lliure de halògens i nul·la emissió de gasos corrosius. 
Segons EN 50173-1, UNE-EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 i EIA/TIA 568A. 
Connexió de l'inversor al switch amb connexió a internet i connexió del Energy Meter al Switch facilitant la 
connexió a internet de l'inversor. 

 

PETIT 
MATERIAL 

68.0 272,00 

Inclou els connectors MC4 necessaris per la connexió del camp DC , els terminals, cargoleria i tots els 
elements no descrits i necessaris per completar la instal·lació. 

 

EQUIP DE MESURA DE GENERACIÓ NETA PER AUTOCONSUM 
COL·LECTIU 

1.0 445,00 

Subministrament i instal·lació d'Equip de mesura de la generació neta de la instal·lació fotovoltaica que doni 
compliment al "Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por el Real 
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida 
del sistema eléctrico" i a les seves instruccions tècniques complementàries. 
La lectura d'aquest per part de l'empresa distribuïdora ha de facilitar el repartiment per coeficients 
entre tots els participants de l'autoconsum col·lectiu. 

 
 

MUNTATGE ELÈCTRIC FV 85.0 2.125,00
Instal·lació elèctrica connexionat camps, muntatge quadres i inversors i posada a terra.   

AJUDES DE PALETERIA  480,00 
 
AJUDES PALETERIA i REPOSICIÓ TEULES 

 
1.0 

 
480,00

Obertura forats i passamurs necessaris i reposició de les teules. Els passamurs que 
uneixin espais sectorització en relació a la resistència al foc hauran de respectar la 
sectorització. 

amb 
una 
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LEGALITZACIÓ  1.850,00 
 
LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 

 
1.0 

 
1.850,00

Legalització de la instal·lació incloent tots els tràmits i pagament de les taxes necessàries per completar la 
legalització de la instal·lació. 
Inclou la redacció del projecte executiu(adaptat als canvis executius) , el certificat de la instal·lació elèctrica, el 
certificat final d'obra. La gestió completa del punt de connexió amb la companyia distribuïdora i la gestió dels 
tràmits al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. 



 
 

 

 
Pàgina 

4 / 4 

 

 
 

Articl
e 

Unitat
s 

B.I. 

 

LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIÓ 
El cost de l'estudi del punt de connexió per part de l'empresa distribuïdora anirà a càrrec del promotor així 
com també el dipòsit necessari (40€/kW) a la caixa general de dipòsits per a l'obtenció del punt de connexió. 

 

 
 

LINIA DE VIDA HOMOLOGADA 
28ML 

1.0 1.295,00 

Subministre i instal·lació de Línies de vida PREVI LINE o similar segons NORMA UNE 795:2012-
CEN /TS 16415, amb tots els seus elements INOX: 
– Instal·lació punts d'ancoratge tipus PLATINES INOX (fixe i intermèdia) 
– Instal·lació cable INOX de 8mm amb tensors INOX, guardacaps INOX i “casquillos” de coure crimpats 
amb premsa hidràulica CEMBRE. 
– Informe de muntatge amb fotografies (de cada un dels trams de les línies) i amb la Certificació segons 
NORMA UNE 795:2012- CEN TS/16415 i manual d'instruccions d'ús de les línies . 
Cobrint un total aproximat de 28m./lineals 

 

SEGURETAT I 
SALUT 

1.0 250,00 

Partida alçada per a les mesures preventives de seguretat i salut necessàries per a desenvolupar el projecte 
d'acord al PLA DE SEGURETAT DESENVOLUPAT d'acord a l'estudi de Seguretat i Salut del projecte. 

GESTIÓ DE 
RESIDUS 

1.0 280,00 

Gestió dels residus de forma separada per tipus amb un gestor autoritzat d'acord al que estableix el RD 
210/2018 de 6 d'Abril pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya. 

 
Tipologia de residus i quantitat màxima Obra EL CENTRE OBRER RECREATIU 

        Fusta : 30kgs 
Plàstic : 
5kgs Cartró 
: 5kgs 
Restes metàl·liques - estructura alumini/inoxidable i cable : 10kgs. 

 
 
 
 

Base imposable € 22.202,52 
 
 
 
 

SEGURETAT I SALUT - GESTIÓ DE RESIDUS 1.825,00 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 - PLÀNOLS 
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Photovoltaic Mounting Systems

Technical Data

© S:FLEX GmbH 03/2019 / design and engineering is subject to change

PITCHED ROOF STRUCTURES
for tiled roofs

Flexible Application
The S:FLEX pitched roof system allows for easy installation 
of framed and frameless photovoltaic modules on old and 
new buildings with all common kinds of roofing (tiles, plain 
tiles, slate).

Quick Assembly
The S:FLEX pitched roof mounting structure has numerous
pre-assembled parts. The click technology further reduces
assembly time. Spanners of two different sizes are the 
only required tools on the roof, and the detailed assembly 
instructions ensure an easy installation.

Excellent Adaptability
Roof hooks are suitable for all kinds of tiles. They can be 
adjusted laterally and in height. Variable system height 
capability enables level PV arrays on uneven roof surfaces.

Extensive Module Compatibility
Height-adjustable module clamps and end clamps allow for
maximum flexibility when mounting framed modules from
30 to 50 mm thick. We can also provide certified
laminate clamps for frameless modules. 

Maximum Security
If required, S:FLEX can provide structural design services
for the mounting structure in compliance with the 2006
International Building Code.

Long Service Lifetime
All major components are made of aluminum and stainless
steel. High corrosion resistance ensures a maximum 
service life, and all components are recyclable.



S:FLEX GmbH Germany   =   Reinbeker Weg 9   21029 Hamburg   Phone +49-(0)40-688 93 17-0   Fax +49-(0)40-688 93 17-99   info@sflex.com   www.sflex.com

Photovoltaic Mounting Systems

Technical Data

© S:FLEX GmbH 03/2019 / design and engineering is subject to change

PITCHED ROOF STRUCTURES
for tiled roofs

Tiled roof installation with roof hooks

Application Pitched roof

Roofing type Suitable for all kinds of roofing

Roof pitch Up to 60 degrees

Building height 25 m max.

Wind load Up to 2.4 kN/m²

Snow load Up to 5.4 kN/m²

Module type Framed and frameless

Layers of rails Single or double layer

Module orientation Portrait / landscape

Module field size Up to 12 modules in a row portrait orientation /  
Up to 12 modules in a row landscape  
orientation

Height adjustment Up to 92 mm (dependent on system)

Standards DIN EN 1991-1-3:2010-12 (Snow),
DIN EN 1991-1-4:2010-12 (Wind) – 
Statics on request / DIN EN 1999-1-1/
NA:2018-03 — Dimensioning and
design of aluminium frameworks

Roof hooks Aluminium standard:  EN-AW-6063 T6
Plain tile and slate: Stainless steel A2 1.4301

Mounting rails Extruded aluminum EN-AW-6063 T6

Small parts Stainless steel X5CrNi18-10 A2-70

Lightning protection Optional

Colour Natural aluminium

Warranty 10 years on durability of materials



Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL
El especialista flexible para plantas comerciales y centrales fotovoltaicas de gran tamaño

El Sunny Tripower es el inversor ideal para plantas de gran tamaño en el sector comercial e industrial. Gracias a su rendimiento 
del 98,4 %, no solo garantiza unas ganancias excepcionalmente elevadas, sino que a través de su concepto de multistring 
combinado con un amplio rango de tensión de entrada también ofrece una alta flexibilidad de diseño y compatibilidad con 
muchos módulos fotovoltaicos disponibles.
La integración de nuevas funciones de gestión de energía como, por ejemplo, Integrated Plant Control, que permite regular 
la potencia reactiva en el punto de conexión a la red tan solo por medio del inversor, es una firme apuesta de futuro. Esto 
permite prescindir de unidades de control de orden superior y reducir los costes del sistema. El suministro de potencia reactiva 
las 24 horas del día (Q on Demand 24/7) es otra de las novedades que ofrece.

Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL

ST
p 

15
00

0T
L-3

0 
/ 

ST
p 

20
00

0T
L-3

0 
/ 

ST
p 

25
00

0T
L-3

0

rentable
• Rendimiento máximo del 98,4 %

Flexible
• Tensión de entrada de CC hasta 

1000 V
• Diseño de plantas perfecto gracias 

al concepto de multistring
• Pantalla opcional

innovador
• Innovadoras funciones de gestión de 

red gracias a Integrated Plant Control
• Suministro de potencia reactiva las 24 

horas del día (Q on Demand 24/7)

Seguro
• Descargador de sobretensión de CC 

integrable (DPS tipo II)



Sunny Tripower 
15000TL / 20000TL / 25000TL

Datos técnicos
Sunny Tripower 

15000TL
entrada (CC)
Potencia máxima de CC (con cos φ = 1)/potencia asignada de CC 15330 W/15330 W
Tensión de entrada máx. 1000 V
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada 240 V a 800 V/600 V
Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 33 A/33 A
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP 2/A:3; B:3
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 15000 W
Potencia máx. aparente de CA 15000 VA
Tensión nominal de CA 3 / N / PE; 220 V / 380 V

3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

Rango de tensión de CA 180 V a 280 V

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/44 Hz a 55 Hz
60 Hz/54 Hz a 65 Hz

Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida 29 A/21,7 A
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
THD ≤ 3%
Fases de inyección/conexión 3/3
rendimiento
Rendimiento máx./europeo 98,4%/98,0%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/de red ● / ●
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II ○
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica ● / ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ●
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 661/682/264 mm  (26,0/26,9/10,4 in)
Peso 61 kg (134,48 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C a +60 °C  (−13 °F a +140 °F)
Emisión sonora, típica 51 dB(A)
Autoconsumo nocturno 1 W
Topología/principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100%
equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
Pantalla ○
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect ○ / ●
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus ● / ●
Relé multifunción/Power Control Module ○ / ○
OptiTrack Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller ● / ●
Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certificados y autorizaciones previstos

*  No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, 
G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149, 

NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777, 
TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

Modelo comercial STP 15000TL-30



Accesorios

Interfaz RS485 
DM-485CB-10

Descargador de sobretensión 
de CC tipo II, entradas A y B
DCSPD KIT3-10

Power Control Module
PWCMOD-10

Relé multifunción
MFR01-10

● De serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales
Actualizado: mayo de 2016

Curva de rendimiento

Datos técnicos Sunny Tripower
20000TL

Sunny Tripower
25000TL

entrada (CC)
Potencia máxima de CC (con cos φ = 1)/potencia asignada de CC 20440 W/20440 W 25550 W/25550 W
Tensión de entrada máx. 1000 V 1000 V
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada 320 V a 800 V/600 V 390 V a 800 V/600 V
Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 33 A/33 A 33 A/33 A
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP 2/A:3; B:3 2/A:3; B:3
Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 20000 W 25000 W
Potencia máx. aparente de CA 20000 VA 25000 VA
Tensión nominal de CA 3 / N / PE; 220 V / 380 V

3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V

Rango de tensión de CA 180 V a 280 V

Frecuencia de red de CA/rango 50 Hz/44 Hz a 55 Hz
60 Hz/54 Hz a 65 Hz

Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida 29 A/29 A 36,2 A/36,2 A
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
THD ≤ 3%
Fases de inyección/conexión 3/3
rendimiento
Rendimiento máx./europeo 98,4%/98,0% 98,3%/98,1%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/de red ● / ●
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II ○
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito de CA/con separación galvánica ● / ● / —
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente universal ●
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 661/682/264 mm  (26,0/26,9/10,4 in)
Peso 61 kg (134,48 lb)
Rango de temperatura de servicio −25 °C a +60 °C (−13 °F a +140 °F)
Emisión sonora, típica 51 dB(A)
Autoconsumo nocturno 1 W
Topología/principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) 100%
equipamiento / función / accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne de conexión por resorte
Pantalla ○
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect ○ / ●
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus ● / ●
Relé multifunción/Power Control Module ○ / ○
OptiTrack Global Peak/Integrated Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●
Compatible con redes aisladas/con SMA Fuel Save Controller ● / ●
Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certifi cados y autorizaciones (otros a petición)

*  No es válido para todas las ediciones nacionales de la norma EN 50438

ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*, 
G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149, 

NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, 
SI4777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

Modelo comercial STP 20000TL-30 STP 25000TL-30
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ANNEX 4 i 5 – ANÀLISI ECONÒMIC i SIMULACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANNEX 4 – ANÀLISI ECONÒMIC 

Per l’anàlisi econòmic i de rendibilitat de la instal·lació s’han considerat el cost 
pressupostat de la instal·lació – veure annex 1 -, les dades de generació - veure annex 
5 - , 

L’any 2019 el consum total dels edificis que formaran part d’aquest autoconsum 
compartit fou de 51.905 kWh i l’import pel terme d’energia fou de 6.229,85€.  

Amb aquestes dades obtenim que el preu del kWh fou de 0,12€ sense impostos. Si hi 
afegim l’IVA (21%) i l’impost a l’electricitat (5,01%) obtenim un preu de 0,153 €/kWh. 
D’altra banda, el preu de la retribució pels excedents abocats a la xarxa s’ha estimat en 
0,055 €/kWh. 

D’aquesta manera, la rendibilitat s’obté, d’una banda, a través de l’energia 
autoconsumida que es calcula en 23.523 kWh i que al preu de xarxa (0,153€/kWh) 
suposa un estalvi de 4.565 €. D’altra banda, l’energia excedentària s’estima en 17.794 
kWh anuals, que retribuïts a 0,055 €/kWh suposen un ingrés extra de 978,68 €. 

En total, per tant, l’estalvi estimat és de 3.586 € per al primer any, que amb una taxa 
d’actualització típica del 3,5%, resulta en un període d’amortització de 8,91 anys i un 
VAN a 20 anys de 8.834,89 €. 

Consum anual abans de FV [kWh] 51.905  

Producció energia [kWh] 41.317 

Consum de xarxa [kWh] 28.383 

Excedents anuals [kWh] 17.794 

Autoconsum [kWh] 23.523 

Percentatge autoconsum 45% 

Percentatge cobertura 80% 
 

PEC (IVA inclòs) [€] 31.969 

Estalvi econòmic primer any [€] 3.586 

Taxa d'actualització (%) 3,5 

VAN (20 anys) 8.834,89 € 

Amortització simple [anys] 8,91 

  
Preu kWh xarxa amb impostos [€/kWh] 0,153 

Preu retribució excedents [€/kWh] 0,055 

Estalvi consum [€] 4.565 

Retribució excedents [€] 978,68 

 

  



ANNEX 5 – SIMULACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Aquesta actuació s’ha calculat prenent les dades d’irradiació solar del 2015 que ofereix 
la Unió Europea a través del Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), 
introduint les coordenades on s’ubicarà la instal·lació així com la seva orientació i azimut.  

Amb aquestes dades de radiació solar i les característiques tècniques dels mòduls i 
inversor fotovoltaic considerats, s’ha calculat la generació estimada de la instal·lació. 

 

 

 

Per analitzar el grau d’autoconsum així com l’estalvi tant energètic com econòmic, s’ha 
utilitzat la base de dades de la que disposa l’ALEO on, segons la tipologia dels edificis, 
es pot obtenir un model del perfil de consum horari que permet simular el comportament 
d’aquest.  

En aquest cas i tal i com ja s’ha explicat anteriorment, pels càlculs s’ha considerat el 
total del consum dels edificis esmentats. S’ha fet així perquè, malgrat l’autoconsum serà 
compartit seguint el criteri de coeficients estàtics de repartiment, tots els edificis tenen 
una corba de consum diari molt semblants entre elles, ja que pel tipus d’activitats que 
s’hi realitzen tots ells concentren el seu consum en la franja horària matí-migdia. Això 
permet considerar el consum agregat de tots ells. 

Així, la previsió d’autoconsum i d’ajustament de la corba de generació amb la de consum 
es pot veure en les imatges que segueixen. A tall d’exemple s’ha escollit dos dies 
aleatoris, un del mes de maig i l’altre del mes de novembre, per tal d’intentar il·lustrar el 
comportament de la instal·lació. 



 

 

 

Així, aquesta actuació ha de comportar un estalvi energètic anual de 23.522 kWh, 
gràcies a l’energia elèctrica consumida directament per autoconsum. A més, també 
s’injectarà a la xarxa elèctrica un total de 17.794 kWh a l’any com a excedent per a la 
seva corresponent compensació.  

 

Consum 
energètic 

anual (kWh) 

Estimació 
producció anual 

(kWh) 

Estimació 
autoconsum 
anual  (kWh) 

Estimació 
excedents 
acollits a 

compensació 
(kWh) 

Estimació 
consum anual 
de xarxa (kWh) 

51.905 41.317 23.522 17.794 28.383 

 



A més a més, aquesta actuació comporta un estalvi d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) de 13,26 tnCO2 a l’any, amb el factor d’emissió nacional de GEH del 
2018 que és inferior al del 2005, gràcies a la introducció d’energies renovables en el 
sistema elèctric espanyol.  

Estimació 
producció 

anual d’energia 
(kWh) 

Factor d’emissió 
nacional de GEH 

2018* (grCO2/kWh) 

Estalvi 
Emissions de 

GEH 2018 
(tnCO2) 

41.317 321 13,26 
 

*Aquest factor d’emissió nacional de gasos d’efecte hivernacle (GEH) prové de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic. 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTE DE L’ESTUDI 
 

L’Ajuntament de Montesquiu es proposa la rehabilitació del Centre Obrer Recreatiu, situat a la 

Plaça de la República. Es tracta d’un edifici de principis del segle XX en bon estat de 

conservació i d’un gran valor cultural i històric local; en l’actualitat s’estan preparant els 

documents per a ser declarat Bé d’interès local BCIL. 

 

Des de la seva construcció al segle XX, havia estat destinat a usos culturals, essent el centre 

neuràlgic del municipi, amb una sala de teatre en planta baixa on s'hi feien representacions 

culturals i cinema i amb una cafeteria i lloc d'esbarjo a la planta primera. Continua essent un 

dels edificis més emblemàtics del municipi, tot i que l'any 2001 es va transformar en magatzem 

municipal i es va destruir la zona interior del teatre i les pintures de la façana. Actualment 

l'edifici s’utilitza com a magatzem municipal en planta baixa i en planta primera està destinat a 

l'Arxiu Històric municipal. 

 

La voluntat de l’Ajuntament de Montesquiu és rehabilitar l'edifici per a disposar d'un equipament 

modern i suficientment equipat per poder gaudir d'actes culturals al municipi, amb unes 

instal·lacions adequades dels actes que s’hi puguin realitzar. Es proposa un equipament teatral 

per a  programació de petit format. 

 

Actualment els serveis tècnics municipals estan redactant el projecte executiu de reforma de 

l’espai i necessiten un assessorament per tal de resoldre qüestions acústiques que han sorgit 

en el projecte de reforma.  

 

Donat que l’objectiu és poder posar en funcionament el centre obrer recreatiu com a teatre amb 

les millors condicions acústiques, la Oficina de Difusió Artística ha encarregat un estudi acústic 

amb l’objecte de proporcionar un acompanyament als serveis tècnics municipals per ajudar en 

les diferents qüestions acústiques que afecten el projecte de reforma de l’espai.  

 

El projecte acústic es basa en un estudi de condicionament acústic, un assessorament de 

reforç d’aïllament acústic i un assessorament pel control del soroll del sistema de renovació 

d’aire. La part de condicionament parteix d’una reforma completa, i la part d’insonorització 

proposa millorar cert punts de la sala, però en cap cas de fer una insonorització global. 

 

En el capítol de condicionament acústic es presenten les propostes de revestiments i elements 

per controlar la resposta acústica interior de la sala en les seves diferents configuracions. 

S’avalua la sala per a dos usos acústics diferenciats: teatre i cinema o projeccions audiovisuals, 
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i es presenta una proposta d’acústica variable per ajustar la reverberació i l’efecte de les 

reflexions sonores en cada configuració. L’estudi es fa a partir d’una simulació acústica a través 

d’un programa de càlcul específic i fixant els paràmetres corresponents com a objectius de 

compliment. 

 

En el capítol d’aïllament acústic es fa una revisió dels punts febles a millorar per protegir millor 

la sala dels sorolls del carrer o de les pròpies instal·lacions de la mateixa  sala. Es faran 

propostes d’elements i extradossats de reforç i d’unions elàstiques entre certs elements 

constructius.  Pel que fa al soroll de clima s’ha treballat (conjuntament amb l’enginyeria 

d’instal·lacions) per allunyar les màquines i silenciar el sistema d’impulsió  i retorn d’aire. 

 

Els capítols de condicionament i de control de soroll tenen el seu apartat de càlculs per verificar 

i avaluar els resultats finals, l’acompliment d’objectius i la justificació de les decisions preses. 

 

2. USOS DE L’ESPAI 
 

L’espai es vol rehabilitar i equipar per a fer arts escèniques de petit format, cinema, tallers i 

altres actes diversos. 

 

Acústicament es definiran 2 configuracions principals: 

 

-Configuració com a Sala per a veu: ús com a teatre de petit format 

-Configuració amb Sistema de reforç electroacústic: ús com a sala per a actes amb so 

amplificat i cinema. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI 
 

La sala presenta una part de platea, amb el terra pla on s’hi ubicaran 3 fileres de butaques que 

podran ser mòbils, i una part amb grada fixa amb 10 fileres de butaques. Davant de les grades 

hi haurà 3 localitats per a persones amb mobilitat reduïda i 3 per acompanyants. Cada filera 

tindrà entre 9 i 12 seients, l’aforament total serà de 138 localitats. 

 

L’escenari de la sala presenta una boca escènica configurada per un arc de pedra. 

 

Actualment les parets són de maó massís vist o enguixat o bé de pedra. El terra és una llosa de 

quasi mig metre de formigó que es va fer a sobre de la solera antiga. Aquest fet redueix l’alçada 

lliure de l’espai i el seu volum. 
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El forjat és de bigues de formigó i cassetons de formigó a l’escenari o entrebigat ceràmic a la 

sala. 

 

A continuació presentem un resum de les dimensions i dades d’aforament i volum: 

 

Alçada sala 4,85 m 

Ample sala: 7,86 m 

Fons sala: 14,1 m 

 

Alçada escenari: 4,23 a 5,59 m 

Ample escenari: 9,69 m 

Fons escenari: 5,60-6,01 m 

Corbata escenari: 2,17 m 

 

Volum total: 716 m
3
 

Volum sala: 466 m
3
 

Volum escenari: 250 m
3
 

 

L’escenari estarà a peu pla, però es deixarà un fossar de 20cm cobert amb fusta per poder-hi 

posar, en una segona fase, tarimes d’alçada ajustable i així poder configurar diferents 

propostes d’escenari a diferents alçades. També es proposa que aquest fossar inclogui una 

corbata de 2,17 metres, aproximadament, per davant de la boca escènica. Aquesta corbata 

permet engrandir l’escenari i acostar els actors al públic tot i que obliga a eliminar algunes 

fileres de butaques. 

 

Superfície públic platea: 13 m
2
 

Superfície públic grades: 52,8 m
2
 

 

Aforament graderia: 101 seients i 6 per a persones amb mobilitat reduïda 

Aforament platea: 31 seients 

 

m
3
/persona (V sala/aforament amb platea): 3,38 m

3
/pers 

m
3
/persona (V sala/aforament sense platea): 4,61 m

3
/pers 

 

A continuació mostrem la planta i diferents seccions de la sala: 
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Figura 4.1: Planta baixa de l’edifici 
 

 

Figura 4.2: Planta primera de l’edifici 
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Figura 4.3: Seccions transversals 
 

 

Figura 4.4: Secció longitudinal 
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4. PROPOSTA DE CONDICIONAMENT ACÚSTIC DEL TEATRE 
 

4.1 Objectius 
 

Donats els usos: teatre i so amplificat (cinema, i altres actes) i les dimensions de la sala, els 

objectius acústics que es fixaran, per als principals paràmetres acústics, seran: 

 

Ús de la Sala Tmid (s) D50 (%) 
V/pax 

(m
3
/pers) 

STI 
Curvatura 

(%) 

Eficiència 

Lateral (EL) 

Sala per veu 

(Teatre) 

0, 66 <Tmid < 1 

Valor mig: 0,82 s 
> 65% 4 - 6 > 0,65 < 20% > 0,2 

Actes amplificats 

(Cinema i altres) 
Tmid < 0,6 - - > 0,7 - - 

 

A més d’aquests paràmetres de control, també es calcularà la Calidesa i la Brillantor de la sala, 

sobretot pels casos d’ús de so sense amplificar, per validar que la resposta en freqüència està 

equilibrada. La corba tonal de la sala, que és la corba de la reverberació en funció de la 

freqüència (6 bandes d’octava de 125Hz 1 4KHz), ha de ser força plana amb un lleuger 

increment a baixa freqüència i poc decrement a alta freqüència. La calidesa no podrà superar el 

valor de 1,2 o 1,3 i la brillantor no pot ser inferior a 0,85. 

 

Per entendre la naturalesa i la informació que aporta cada paràmetre, consulteu Annex 1 

(terminologia paràmetres acústics). 

 

4.2 Requeriments inicials 
 

De la memòria del programa de reforma i millora d’equipaments culturals i locals: 
Es realitzaran revestiments a totes les parets interiors de la sala, amb un acabat de fusta o 

similar, per evitar el manteniment i per donar un acabat càlid i acollidor a la sala. 

 

Pel que fa als paviments, es realitzaran tots amb peces de gres o parquet resistent al transit de 

persones i adequats segons la normativa a les sales de pública concurrència. 

 

El revestiment de l'escenari estarà realitzat amb fusta o parquet preferiblement. 

S'haurà de realitzar un fals sostre per a tapar les bigues i forjat existent. 
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4.3 Proposta de tractament acústic 
 

L’aforament previst per a la sala, en la seva configuració de màxims, sobretot en el cas sense 

corbata, determina una relació Volum/pers (m
3
/persona) una mica més baixa del que seria 

recomanable. 

Aquest fet implicarà que la reverberació, en la situació de sala totalment ocupada quedarà 

justa, propera al límit inferior recomanat. Per això es plantejarà un tractament que aporti molt 

poca absorció, a part de la que aporta ja el públic, proposant només el tractament absorbent de 

la paret del fons de la sala i la banda de la barana de grada que dona a passadís. 

 

A banda de l’absorció, es farà un disseny que aporti difusió sonora basat en relleus de fusta a 

les parets laterals del teatre. 

 

El fals sostre previst a la sala, amb una cambra d’uns 30cm, ajudarà a la resposta a baixa 

freqüència i es deixarà reflectant, per no baixar més la reverberació i proporcionar reforç 

energètic. 

 

Donat que l’espai és polivalent,  es proposarà també una solució d’acústica variable. D’aquesta 

manera, per a actes amplificats i per a usos com cinema o projeccions audiovisuals, la sala 

podrà comptar amb absorció extra a les parets i reduir així la reverberació general de l’espai a 

més de reduir l’energia de les primeres reflexions en aquests plans.  

 

A continuació fem una descripció de la proposta de revestiments acústics de l’espai: 

 

4.3.1 Absorbent paret fons sala i barana passadís 

 

Es proposa tractar amb revestiment absorbent la paret del fons de la sala, així com la barana 

de la graderia que dona a passadís, per evitar reflexions molestes. El mateix revestiment 

absorbent es proposa també a la paret del fons de la cabina de control.  

 

El revestiment absorbent en aquests paraments serà una fusta perforada, amb perforació lineal 

per la cara vista tipus model Decustik D+007 29/3 o equivalent. El panell de fusta s’ha de 

muntar amb una cambra de 50 mm i dins la cambra col·locar llana mineral de baixa densitat (21 

Kg/m
3
) i 40 mm de gruix.  

 

A les parets amb aquest revestiment que continguin portes, aquestes tindran un aplacat amb el 

mateix acabat. 
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Aquest revestiment descrit té els següents coeficients d’absorció segons fabricant: 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Coef. Absorció α  

Fusta perforada 

Decustik D+007 amb 50 

mm de cambra i llana 

mineral baixa densitat 

0,40 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 

Taula 5.1: Coeficient d’absorció per bandes d’octava de la fusta perforada Decustik D+007 amb 50 mm de cambra 
d’aire i llana mineral. 

 

El sistema presenta les següents perforacions: 

 

 

 

 
 

Figura 5.1: Exemple del revestiment D+007 de Decustik 
 

 

Aquest revestiment de fusta amb perforació lineal es col·locarà a fons de sala i a la part de 

barana de grada que dona al passadís: 
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Figura 5.2: Ombrejat marró: Paret fons sala i portes amb aplacat de fusta amb perforació lineal tipus D+007 
 

 

Figura 5.3: Ombrejat marró: Paret límit grades amb revestiment de fusta amb perforació lineal (cara passadís) 
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Figura 5.4: Vista 3D. Ombrejat marró de les superfícies amb fusta perforada 
 

 

4.3.2 Parets laterals difusores: llistonat de fusta 

 

A les parets laterals, per sota de 2,50 m d’alçada es col·locarà un difusor de fusta basat en 

relleus de 5 cm de profunditat i amplada de 10 cm, creant una mena de “pous” seguint una 

seqüència matemàtica que s’anirà repetint cobrint tota la longitud. La seqüència dictarà si cal 

posar un “pou” o si cal deixar la fusta a 5cm de la paret.  

 

La seqüència escollida per aquest projecte és una seqüència MLS d’ordre 5 i longitud 31, per 

tant tindrà 31 posicions i es repetirà tantes vegades com sigui necessari. 

 

Aquests relleus aportaran reflexió i difusió sonora. Al tram de paret, per sobre els 2,50 m, es 

donarà continuïtat al difusor acústic a la part del fons de la grada (veure plànols) i es donarà 

continuïtat només en alguns relleus en alguns punts de la paret (veure plànols).  
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La seqüència de pous serà la següent:   

 

 

 

Figura 5.5: Seqüència dels difusors de fusta. 
 

 

 

Figura 5.6: Exemple del difusor a la paret lateral esquerra, amb les seqüències que es van repetint marcades. 
 

 

 

Figura 5.7: Exemple del difusor a les parets laterals, amb les seqüències que es van repetint marcades. 
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A la paret lateral esquerra (mirant l’escenari), la porta també tindrà un revestiment seguint el 

relleu del difusor que li pertoqui: 

 

 

 

 

Figura 5.8: Exemple del difusor a les parets laterals vist en secció 
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Figura 5.9: Model 3D de la sala amb els difusors. 
 

4.3.3 Sostre de la sala: 

 

Sostre de guix laminat de 15mm (pintat de negre) amb cambra (uns 30cm) i llana mineral dins 

la cambra, sobre les plaques (40mm, 30 Kg/m
3
). A la part del fons de sala la cambra passarà a 

ser d’uns 10cm.  
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4.3.4 Butaques sala: 

 

Les butaques de la sala, tant de la zona de grades com de platea seran butaques amb un grau 

mig d’entapissat.  

Es recomana que les butaques de grada presentin també certa absorció quan estiguin no 

ocupades, és a dir, que si es pleguen, ofereixin absorció també en condició de butaca plegada.. 

Per als càlculs, s’han agafat dades genèriques de butaques tipus entapissades i dades 

genèriques de butaca ocupada per el càlcul amb sala ocupada. 

 

4.3.5 Terra de la sala: 

 

Zona escenari i corbata: 

Terra de fusta escènica amb cambra d’uns 20cm: tauler de contraplacat, amb xapes de fusta de 

bedoll, amb encolat de resines fenòliques. 

Aquest terra, muntat sobre un fossar, permetrà col·locar en una segona fase un terra mòbil per 

a fer tarimes d’alçada variable. 

 

Zona sala i grades: 

Fusta sobre formigó. 

 

 

4.3.6 Acústica Variable: Cortines sala i cortines escenari 

 

Cal tenir en compte que l’escenari, tant per a representacions teatrals com per a actes 

amplificats, tindrà cortinatges d’alt gramatge i color negre, en diferents posicions: teló de fons, 

cametes, bambolines i teló de boca. Les seves característiques es troben al projecte escènic. 

 

Aquests seran elements aportaran absorció al mateix escenari i a la sala. És per això que no es 

farà cap altra tractament absorbent a la zona d’escenari. 

 

Quan la sala s’usi per a projeccions audiovisuals apareixerà una pantalla davant de la cortina 

de boca escènica. Convé que la cortina de boca estigui tancada per a aquests usos. 

La pantalla de cinema es recomana que sigui microperforada, per a que l’efecte d’absorció de 

la cortina del darrera sigui efectiu per reduir la reverberació general de la sala quan es facin 

projeccions. 
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A banda dels tèxtils de l’escenari, cal posar zones de cortines a les parets laterals per poder 

adaptar la sala a una acústica més adequada (baixar la reverberació i les reflexions laterals), en 

cas d’ús per a cinema o actes amb so amplificat. 

 

Aquestes cortines haurien de ser de gramatge alt ( ≥ 450g/m
2, 

si es
 
pot, o de 400g/m

2
), 

ignífugues, de color negre, i s’han de muntar a certa distància de la paret: a uns 7cm de la 

paret, per exemple. 

 

Els coeficients d’absorció d’aquesta cortina segons bibliografia especialitzada són. 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Coef. Absorció α  

Cortina de 450 g/m2 

plana 

0,05 0,07 0,13 0,22 0,32 0,35 

Taula 5.2: Coeficient d’absorció genèric per bandes d’octava de la cortina de 450 g/m2 plana davant paret. 
 

Les cortines superiors, dreta i esquerra, cobreixen una superfície amb les següents mides 

aproximades: 14 x 1,8 m. Les cortines inferiors esquerra cobreixen una superfície aproximada 

de 5,6 x 2,25 m. I les cortines inferiors dreta cobreixen una superfície aproximada de 14 x 2,25 

m. Caldrà fer un “cortiner” que amagui la cortina plegada, que pel gramatge que té, haurà de 

plegar-se en forma d’estor. El “cortiner” pot arribar a tenir uns 8cm de fons i uns 25cm d’alt. 
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Figura 5.10: Ombrejat: Cortines paret lateral dreta i esquerra 
 

 

 

Figura 5.11: Vista 3D on es veuen els quadrants amb les cortines 
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4.3.7 Cabina de So 

 

Al fons de la sala s’ubicarà la cabina de control de so. Aquesta tindrà una obertura gran, d’uns 

4m d’ample, centrada a l’eix d’embocadura d’escenari i sense vidre per a que el tècnic tingui 

una referència acústica directa del que està passant a la sala.  

 

Paret fons cabina: 

El revestiment acústic de la paret del fons de la cabina serà el mateix que el de fons de sala: 

fusta amb perforació lineal muntada tipus D+007 29/3 amb cambra de 5 cm i llana mineral de 

4cm i de baixa densitat, 21 kg/m
3
, dins la cambra. 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Coef. Absorció α  

Fusta perforada 

Decustik D+007 amb 50 

mm de cambra i llana 

mineral 

0,40 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 

Taula 5.3: Coeficient d’absorció per bandes d’octava de la fusta perforada Decustik D+007 amb 50 mm de cambra 
d’aire i llana mineral. 

 

 

 

 

Figura 5.12: Exemple del revestiment D+007 de Decustik. 
 

Sostre Cabina: 

El sostre de la cabina serà també absorbent acústic.  

Es proposa un fals sostre de plaques absorbents de fibres, de 20mm, de color negre, amb 

perfileria oculta i muntat amb cambra mínima de 10 cm (plaques de 1,2m x 0,6m).  
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Com a exemple posem la dada d’absorció d’aquest material amb cambra de 20 cm, que és la 

dada que ofereixen típicament els fabricants. Amb una cambra de 10cm l’absorció serà similar 

però menor a baixa freqüència. 

 

 Qualsevol material amb una absorció similar o superior a la de la taula serà adequat. 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Coef. Absorció α  

Fals sostre de plaques 

absorbents amb cambra 

de 20 cm 

0,35 0,80 0,95 0,85 0,95 0,95 

Taula 5.4: Coeficient d’absorció per bandes d’octava del fals sostre de plaques absorbents amb cambra de 20 cm. 
 

 

        

Figura 5.13: Exemple de fals sostre de plaques absorbents muntat amb perfilaria oculta 
 

Exemples: 

Model Sombra de Ecophon i Model Rockfon Collor All negre de Rockfon. 
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Figura 5.14: Coeficients d’absorció del fals sostre de plaques absorbents 
segons dades dels fabricants Ecophon i Rockfon. 
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4.3.8 Resum d’elements acústics de condicionament 

 

En la següent taula mostrem els elements exposats anteriorment i enumerem les superfícies on 

s’ubiquen. 

 

 
Elements acústics 
 

Fusta perforada lineal: 
Tipus Decustik D+007  29/3 
Cambra 50mm llana de 21Kg/m3 i  40mm 

Paret fons sala 

Paret fons cabina de so 

Barana grades banda passadís 

Aplacat porta entrada i porta cabina 

Difusor: 
Fusta amb relleus de profunditat 5cm. Figura dels relleus seguint seqüència establerta. 

Difusor parets esquerra fins 2,5m 

Difusor paret dreta fins 2,5m 

Difusor paret lateral a fons sala per sobre 2,5m dreta i esquerra, zona últimes fileres. 

Cortines davant parets laterals: gramatge ( ≥400-450 g/m
2 
) 

Paret lateral esquerra: Part baix fins la porta i part alta tota la longitud de la sala. 

Paret lateral dreta: Part alta i part baixa en tota la longitud de la sala. 

Sostre Sala 

Sostre guix laminat de 15mm amb llana mineral de baixa densitat, 40mm. 

Sostre Cabina So 

Fals sostre de plaques de fibres absorbents negres, de 20mm, amb perfilaria oculta i cambra 
de 10cm. 
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4.4 Càlculs 
 

Per a la realització dels càlculs de la resposta acústica de la sala s’ha creat un model 3D i s’ha 

utilitzat el software específic Odeon Auditorium v17. 

 

 

Figura 5.15: Model 3D per a la simulació acústica 
 

 

Les configuracions que s’han simulat són: 

 

Configuració Sala Format Teatre: 

-Parets laterals de fusta amb relleus per a la difusió acústica. 

-Paret del fons de la sala absorbent (fusta perforació lineal o similar). 

-Barana de la graderia a passadís absorbent (fusta perforada o similar). 

-Tèxtils Escenari: Cortina fons escenari i algunes cametes i bambolines. 

-Terra escenari de fusta amb cambra. 

-Terra de la sala fusta sobre formigó. 

Ocupació: 

 -Graderia i platea 100% 

 -Graderia 100% i platea sense públic (corbata estesa) 

 

 

Configuració Format Cinema o actes amplificats: 

-Parets laterals amb cortines. 

-Paret del fons de la sala absorbent (fusta perforació lineal o similar). 

-Barana de la graderia a passadís absorbent (fusta perforada o similar). 

-Tèxtils Escenari: Cortina de boca. 

-Terra escenari de fusta amb cambra. 

-Terra de la sala fusta sobre formigó. 

O
X

Y

Z

Odeon©1985-2020   Licensed to: Rossel Turull, Ivana, Spain
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Ocupació: 

 -Graderia i platea 100% 

 -Graderia i platea sense públic (corbata estesa). Cas sala per assaigs, buida. 

 

Els resultats que mostrarem a continuació són els resultats de reverberació, i a la taula final de 

valoració, mostrarem també els resultats a freqüències mitges de la resta de paràmetres. Els 

valors freqüencials de tots els paràmetres es poden trobar a l’annex corresponent de resultats. 

No s’han posat al cos de la memòria per no allargar la lectura del capítol amb massa detall. 

 

4.4.1 Resultats reverberació format teatre ocupació total 

El temps de reverberació amitjanat en tot l’espai és el següent: 

Tmid:  0,73 s 

 

 

 

 

Figura 5.16: Temps de reverberació estimat amb format teatre amb sala 100% ocupada en funció de la freqüència. I 
Mapping del temps de reverberació a 1KHz. 

 

  

P1

0,88

0,80

0,72
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Job 1 - all receiversOdeon©1985-2021   Licensed to: Rossel Turull, Ivana, Spain
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4.4.2 Resultats reverberació format teatre ocupació només grades 

 

El temps de reverberació és el següent: 

Tmid:  0,82 s 

 

 

 

Figura 5.17: Temps de reverberació estimat amb format cinema 100% ocupació només públic a grades, en funció de la 
freqüència. I Mapping del temps de reverberació a 1KHz. 
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4.4.3 Resultats reverberació format cinema ocupació total 

 

El temps de reverberació amitjanat en tot l’espai és el següent: 

Tmid:  0,56 s 

 

 

 

 

Figura 5.18: Temps de reverberació estimat amb format cinema i 100% ocupada en funció de la freqüència.  
I Mapping del temps de reverberació a 1KHz. 
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4.4.4 Resultats reverberació sala buida amb cortines 

 

El temps de reverberació amitjanat en tot l’espai és el següent: 

Tmid: 0,81 segons 

Suposant butaques a grades amb entapissat i que perden poca absorció quan estan plegades. 

 

 

Figura 5.19: Temps de reverberació sala buida amb cortines, en funció de la freqüència.  
I Mapping del temps de reverberació a 1KHz. 

 

 

4.5 Conclusions Condicionament acústic 
 

A continuació mostrem la taula resum de tots els resultats de reverberació i de la resta de 

paràmetres calculats (valor amitjanat en la sala i a freqüències mitges) indicant l’objectiu marcat 

i les valoracions en cada cas: 
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Els resultats de reverberació són satisfactoris per ambdós usos tant en valors com en equilibri 

freqüencial. Pel cas d’ús en format teatre la reverberació estimada està propera al límit inferior 

recomanat, degut a que el volum de la sala és una mica baix per l’aforament establert. Tot i 

així, els resultats teòrics entren dins del marge de recomanació. 

 

La Calidesa i brillantor, sempre inferiors a 1,2 i superiors a 0,85 respectivament en els casos de 

teatre, demostren una corba tonal freqüencial equilibrada i plana. 

 

A banda de la reverberació, la resta de paràmetres, Definició de la paraula (D50), intel·ligibilitat 

(STI), Curvatura, Eficiència lateral també estan dins dels marges recomanats. Això implica que 

la resposta en reflexions, repartiment energètic, intel·ligibilitat i definició de la paraula i 

distribució de l’energia, són correctes i homogènies en tots els casos. 

 

La proposta de cortines aportarà absorció quan hi hagi un canvi d’ús a sala amb amplificació o 

quan hi hagi un aforament reduït i manqui l’absorció que el públic aporta. Per tant, seran bons 

elements d’acústica variable.  

Els resultats obtinguts depenen, sobretot en casos de sala no ocupada totalment, de l’absorció 

de les butaques. Com s’ha comentat anteriorment s’han suposat valors d’absorció estàndards 

per a butaques amb un grau mig d’entapissat.  

T30 (Reverberació, 
segons) 125Hz 250Hz 500Hz 1KHz 2KHz 4KHz Tmid Calidesa 

-Ic 
Brillantor 

- Ib 

Teatre 100% oc 0,9 0,8 0,73 0,72 0,72 0,63 0,73 1,17 0,94 
Teatre Només públic a 
Grada 1,05 0,91 0,83 0,8 0,79 0,71 0,82 1,20 0,94 

Cinema 100% oc 0,79 0,69 0,58 0,55 0,49 0,4 0,57 1,31 0,86 
Sala buida amb 
cortines 1,05 0,91 0,83 0,8 0,8 0,71 0,82 1,20 0,94 

Configuració 
Tmid D50 Curvatura LF80 STI 

Càlcul Objectiu Càlcul Objectiu Càlcul Objectiu Càlcul Objectiu Càlcul Objectiu 
Teatre 100% 
ocupat 0,73 0,66 < Tmid < 

1 0,65 > 0,65 < 10% < 20% > 0,2 > 0,2 0,67 > 0,65 
Teatre 
públic 
només a 
grades 

0,82 0,66 < Tmid 
< 1 0,6 

> 0,65 

< 6% 

< 20% 

> ,26 > 0,2 0,65 

> 0,65 
Mode 
Cinema 
100% 
ocupació 

0,56 Tmid < 0,6 - - < 8% 

< 20% 

- - 0,8 

> 0,7 
Sala buida 
amb 
cortines 

0,82 Tmid < 1 - - - - - - - 
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5. PROPOSTA DE REFORÇ D’AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

L’espai no té receptors acústicament sensibles adjacents o directament units a les seves 

divisòries doncs per una banda hi ha un coixí creat per les escales i altres dependències de 

l’equipament i al perímetre on no hi ha aquest coixí hi ha o bé un pati o bé un local. Això és bo 

des de la perspectiva de no crear molèsties a altres. 

 

Si bé sempre és recomanable insonoritzar aquest tipus d’espais, per evitar sentir sorolls no 

desitjats o per evitar afectar a tercers, en aquest cas, l’amplada i alçada de la sala no ho 

permeten. Tot i així, i pel comentat anteriorment, es considera que donat el gruix de les parets 

de la sala i la no proximitat de receptors sensibles, l’aïllament acústic serà prou bo. 

 

Els punts més febles, fruit de la reforma actual: vestíbul, cabina de so, i façana, es reforçaran 

per millorar la prestació d’aïllament acústic a soroll aeri. 

 

 

5.1 Paret fons escenari 
 

La paret de fons d’escenari és una paret feble, de maó calat, i a més té 2 petites finestres que 

comuniquen amb l’exterior. 

 

Cal tapiar les finestres amb obra (gero acústic) arrebossada o enguixada per ambdues bandes. 

 

També en la paret de fons d’escenari, i en cas que es veiés necessari, es farà un extradossat 

autoportant de doble placa de guix laminat deixant una cambra d’uns 8-10cm. Els perfils de 

l’extradossat no tocaran la paret base, en alguns punts, els necessaris, i a partir de 2m o 2,5m 

d’alçada, es subjectaran amb amortidors acústics de cautxú a la paret (del tipus SE-3803 de 

Senor o equivalent)  i dins la cambra es col·locarà llana mineral de 60mm i 70 Kg/m
3
.  

 

Es proposa aquesta actuació en cas que es veiés necessari en una segona fase perquè 

d’entrada es volen respectar les pintures artístiques que hi ha com a testimoni de l’antic teatre. 
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Figura 6.1: Paret de Fons d’escenari amb extradossat i amortidor de paret. A fer, en cas necessari. 
 

5.2 Folrat de baixants 
 

Hi ha uns baixants (pluvials) que venen del pis de dalt i que des del fals sostre de la sala per la 

paret lateral fins on s’estableixi. Es farà un caixó que folri els baixants per reduir el soroll que 

puguin provocar. El caixó serà de placa de guix laminat de 15mm i aplacat de fusta de 16 o 20 

mm. Es posarà llana mineral a l’interior (40 o 60mm, 70 Kg/m
3
). 

 

És important que els baixants es subjectin a les parets amb elements elàstics, abraçadores 

elàstiques o abraçadores acústiques, i si es pot, que es posin baixants insonoritzats i que 

s’envoltin els baixants amb element elàstic (tipus polietilè de 5mm) en les zones “passa murs”, 

quan travessin forjats o parets, perquè no hi hagi contacte rígid entre baixant i cap element 

constructiu. 

 

 

Figura 6.2: Fotografia genèrica d’abraçadores acústiques per baixants 
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5.3 Portes acústiques 
 

La porta d’entrada a la sala serà una porta acústica, antipànic, d’uns 45 dBA. Amb el tancament 

que es demani (clau, etc) i comportament a foc que sigui requerit. 

 

 

Fotografia 6.1: Exemple de porta acústica. 
 

La porta de la cabina i de sortida d’emergència seran portes d’un mínim d’uns 35 dBA de RA. 

 

A continuació mostrem una fitxa d’exemple de la casa Sintec. Qualsevol porta acústica que 

compleixi amb la prestació requerida és igualment vàlida: 
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Figura 6.3: Característiques tècniques de la porta acústica TC-1 de Sintec. 
 

Cal tenir en compte que si la porta acústica va amb guillotina automàtica, el terra haurà d’estar 

molt ben anivellat perquè la guillotina baixi de forma equilibrada i tanqui bé en tot el perímetre 

inferior de la porta. 
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5.4 Cabina de control 
 

Cal reforçar l’aïllament acústic entre la cabina i la façana a la zona del tram de vidre de façana. 

 

Es proposa un gero acústic amb extradossat de doble placa de guix laminat, perfil de 70 mm i 

llana minera de 60 mm i 70 kg/m
3
: 

 

El forjat de l cabina, lligat a la grada de la sala, no tocarà la façana. 

 

 

Figura 6.4: Detall de la proposta de reforç de la cabina de so  
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5.5 Banys 
 

Per sota la graderia es farà una separació amb gero acústic que delimitarà els banys amb el 

vestíbul i cap a sota grades. 

 

Aquestes parets de gero no han de tocar la grada de formigó. Han d’executar-se amb banda 

elàstica d’1 cm amb poliestirè elastificat (EEPS). És important que el gero no toqui la grada de 

formigó. 

 

 

 

Figura 6.5: Detall constructiu dels banys. 
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5.6 Control Soroll màquines 
 

La sala tindrà un recuperador per a la renovació d’aire del teatre. Aquest recuperador s’ubicarà 

en una sala de màquines a nivell de primera planta. La ubicació de la sala de màquines, el 

recuperador, els conductes de clima, els silenciadors es mostra a la següent figura (del projecte 

d’instal·lacions): 

 

 

 

Figura 6.6: Ubicació del recuperador, els conductes de climatització, els silenciadors i les sortides/entrades d’aire 
(Projecte d’Instal·lacions) 
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5.6.1 Recuperador 

 

El recuperador serà el model RCE3800-EC/H/F7+F8 del fabricant Tecna amb bateria 12,5KW 

NKV 600x300-2 Qn=3.000m³/h i regulador C3V. 

Aquest té la següent potència acústica per bandes d’octava, segons fabricant: 

 

Figura 6.7: Nivell de potencia del recuperador RCE3800-EC/H del fabricant Tecna. 
 

5.6.2 Revestiment absorbent sala de màquines 

 

Cal posar revestiment absorbent a la sala de màquines per reduir l’increment de soroll per 

reverberació. 

 

Es proposa col·locar panells absorbents en les parets de la sala, a partir d’ 1,5m d’alçada. Els 

panells serien de 40 o 50mm de gruix, com per exemple el model Tech Slab 3.0 G1 de Isover, 

que té una revestiment negre d’acabat protector tipus industrial.  

 

Els coeficients d’absorció per octaves d’aquest material, segons fabricant, és el que es mostra 

a la següent taula. Qualsevol material amb els següents coeficients d’absorció també seria 

vàlid: 

 

 

Figura 6.8: Coeficient d’absorció del material Tech Slab 3.0 G1 de Isover. 
 

5.6.3 Conductes de climatització 

 

El sistema de renovació d’aire es farà amb conductes acústics revestits, i s’intercalaran 

silenciadors acústics. 

 

El material a utilitzar pels conductes de climatització un panell rígid de fibra de vidre d’alta 

densitat de 25 mm revestit per la cara exterior amb una làmina d’alumini reforçada amb paper 

Kraft i malla de vidre, que actua com a barrera de vapor, i per la seva cara interior anirà revestit 
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amb un teixit net de fibra de vidre reforçat de color negre, de molt bona absorció acústica i de 

gran resistència mecànica, tipus Climaver Neto d’Isover o equivalent. 

 

El Conducte de retorn serà de tipus Neto en tota la seva longitud i el conducte d’impulsió serà 

de tipus Climaver Neto d’Isover o equivalent des de la sortida de la màquina fins el silenciador. 

 

El coeficient d’absorció del revestiment del conducte és el següent. 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Coef. Absorció α  

Panell rígid de fibra de 

vidre d’alta densitat de 

25 mm 

0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90 

Taula 6.1: Coeficient d’absorció per bandes d’octava del panell rígid de fibra de vidre d’alta densitat de 25 mm. 
 

 

L’atenuació per metre que dona aquest material, segons estimació del fabricant, és la que es 

mostra a la següent taula: 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Atenuació acústica per 

metre a un tram recte, 

en dB/m 

2,4 5,8 7,1 8,5 9,2 9,2 

Taula 6.2: Atenuació acústica per metre a un tram recte, en dB per bandes d’octava del panell rígid de fibra de vidre 
d’alta densitat de 25 mm. 

 

5.6.4 Silenciadors 

 

Tant la impulsió com el retorn tindran un silenciador model SPI-10-3 del fabricant Sintec o 

equivalent. 

El silenciador d’impulsió serà de 1,2 m i el de retorn de 1,5 m i tindran les següents 

atenuacions, segons fabricant: 

 

 

Figura 6.9: Atenuació per bandes d’octava del silenciador SPI-10-3 del fabricant Sintec en funció de la seva longitud. 
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La ventilació exterior de la màquina també es proposa fer-la a través d’un silenciador de 90 cm: 

 

 

Figura 6.10: Atenuació per bandes d’octava del silenciador SPI-10-3 del fabricant Sintec en funció de la seva longitud. 
 

 

5.6.5 Pas de conductes i silenciadors: 

 

En la zona que els silenciadors o els conductes travessin elements constructius, i sobretot quan 

travessin les parets de la sala, caldrà col·locar una banda elàstica a mode passa-murs, tipus 

polietilè de 5mm. 

Ni el silenciador ni els conductes poden tocar directament les parets. 

 

5.6.6 Antivibratoris: 

 

La recuperadora anirà sobre els elements antivibratoris adequats per evitar transferència de 

soroll per vibracions. 

Aquests elements, així com també els silenciadors i conductes, es poden trobar al projecte 

d’instal·lacions. 
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5.7 Càlculs soroll màquines: 
 

Avaluació de soroll a l’interior: 

A la següent taula es mostra el nivell de potència, l’atenuació per conducte i del silenciador i el 

nivell de pressió percebut a la sala pel conducte d’impulsió a través d’una sortida i a una 

distància d’1m: 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Global 

(dBA) 

Nivell de potència de 

la màquina 
87 83 71 72 74,2 69 79,9 

Atenuació silenciador 

SPI 10 d’1,2 m 
12 21 38 47 45 35 - 

Atenuació conducte 

absorbent de 8,4 m 
20,5 48,8 59,7 71,1 77 77 - 

Nivell de pressió 

percebut a 1 m de la 

sortida d’aire 

46,5 5,2 - - - - 30,4 

Taula 6.3: Càlculs per al conducte d’impulsió. 
 

A la següent taula es mostra el nivell de potència, l’atenuació per conducte i del silenciador i el 

nivell de pressió percebut a la sala pel conducte de retorn a través de la primera reixa a una 

distància d’uns 4 m: 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Global 

(dBA) 

Nivell de potència de 

la màquina 
87 83 71 72 74,2 69 79,9 

Atenuació silenciador 

SPI 10 d’1,2 m 
17 24 47 50 50 45 - 

Atenuació conducte 

absorbent de 8,4 m 
7,3 17,4 21,3 25,4 27,5 27,5 - 

Nivell de pressió 

percebut a 4 m de la 

sortida d’aire 

54,7 33,6 0 0 0 0 38,8 

Taula 6.4: Càlculs per al conducte d’impulsió. 
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Aquests valors serien una mica superiors si comptem que un receptor pot tenir la influència de 

més d’una reixa però els càlculs s’han fet amb les dades de règim màxim i la màquina no està 

dimensionada per anar a règim màxim i per tant els nivells de soroll seran més baixos.  

 

En un règim de treball menor, si el nivell de soroll a la banda de 125Hz baixés, les corbes de 

Criteri de Soroll (NC) resultants serien NC25 o fins i tot menys, adequades per aquest tipus 

d’espais.  

 

Per reduir el soroll a 125Hz, es proposa fer un retorn per plènum, amb revestiment absorbent 

en tot el perímetre, amb unes dimensions superiors a les del conducte.  

 

Avaluació de soroll en l’exterior: 

A la següent taula es mostren el nivells de potència, les atenuacions del silenciador i el nivell de 

pressió percebut a l’exterior a 4m: 

 

Freqüència (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 Global 

(dBA) 

Nivell de potència de 

la màquina 
87 83 71 72 74,2 69 79,9 

Atenuació silenciador 

SPI 10 de 0,9 m 
11 15 27 35 33 26 - 

Nivell de pressió 

percebut a 4 m de la 

sortida d’aire 

56 48 24 17 20 22 42,8 

Taula 6.5: Càlculs per al conducte d’impulsió. 
 

El soroll global a l’exterior, amb el silenciador, queda al voltant de 43 dBA a 4m, és un soroll 

que compliria amb requeriments d’ordenança, patis interiors i horari nocturn (límit de 45 dBA).  

 

Es recomana col·locar aquest silenciador, volat a façana, tot i que els receptors sensibles estan 

a força més distància que 4 metres. Per tant, podria ser que la ventilació complís sense 

silenciador, però si s’haguessin d’aplicar correccions per tonals o baixa freqüència, el 

compliment podria anar just o fins i tot incomplir. 
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5.8 Taula resum elements de control de soroll: 
 

Abraçadores elàstiques per baixants 

Passa-murs amb banda elàstica (5mm): A baixants, conductes i silenciadors 

Caixons baixants dins sala  

-Guix laminat i fusta 

-Llana mineral a l’interior, 40mm 70 Kg/m
3
 

Conductes de clima amb revestiment acústic tipus Climaver Neto 

Silenciadors Impulsió i retorn 

SPI 10-3 de 1200 i 1500mm 

Silenciadors exteriors 

SPI 10-3 de 900 

Porta acústica entrada sala: de 43-45 dBA 

Porta de cabina i porta emergència: de 35 dBA 

Paret gero i extradossat cabina de so  

-Gero acústic 

-Doble placa 15mm i llana mineral, 60mm, 70 Kg/m
3
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6. CONCLUSIONS FINALS  
 

Els dos capítols de condicionament i aïllament acústic han presentat les propostes de 

revestiments i elements per controlar la resposta acústica interior de la sala en les seves 

diferents configuracions i les propostes d’elements per al control del soroll de clima o del soroll 

exterior. 

 

La part de condicionament parteix d’una reforma completa, i la part d’insonorització ha consistit 

en millorar cert punts de la sala, però en cap cas de fer una insonorització global. 

En els capítols corresponents de càlculs s’ha justificat el compliment d’objectius i el motiu de les 

decisions preses. 

 

La sala presentarà una bona versatilitat i la proposta d’acústica variable amb les cortines 

permetrà ajustar la resposta als diferents usos. Les cortines serviran per rebaixar la 

reverberació, treure dependència de la resposta acústica amb l’ocupació de la sala i de pas, 

per enfosquir la sala per l’ús de les projeccions audiovisuals. 

 

La versatilitat de l’escenari amb la corbata plantejada també jugarà un paper acústic podent 

variar les fileres d’audiència i per tant l’absorció acústica de l’espai. De nou, els cortinatges 

serviran per compensar aquestes variacions. 

 

En definitiva, la sala queda ajustada als requeriments acústics presentant respostes bones per 

a les configuracions sol·licitades. 
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7. ANNEX 1 TERMINOLOGIA PARÀMETRES ACÚSTICS 
 

7.1 Nomenclatura paràmetres de condicionament acústic: 
 

A continuació exposarem una breu descripció dels paràmetres acústics estudiats per a aquesta 

sala. 

 

Si bé el temps de reverberació és el més important, la resta de paràmetres ens ajudaran a 

estudiar la forma de la sala i els patrons de reflexions sonores dins l’espai, la manera com 

arriba l’energia als espectadors i la intel·ligibilitat del missatge parlat o la claredat musical. 

 

Temps de Reverberació (T): 

S’avalua en segons i ens indica el temps de persistència d’un so dins un espai. És un 

paràmetre que es calcula i es mesura en funció de la freqüència (sons greus i aguts). Els valors 

més rellevants són els de mitges freqüències (500 Hz i 1 kHz), representats en promig pel Tmid 

tot i cal calcular i avaluar el comportament en tot el marge freqüencial (bandes d’octava de 125 

Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz). 

 

La Calidesa (BR) avalua la relació entre la reverberació a baixes freqüències (Tlow) i la 

reverberació a mitges freqüències (Tmid), i la Brillantor (Br) avalua la relació entre la 

reverberació a altes freqüències (Thigh) i la reverberació a mitges freqüències (Tmid). 

 

La reverberació és el paràmetre més important per definir l’acústica d’un espai. 

 

Definició de la veu (D50) 

Indica el grau de claredat del missatge parlat dins un espai. Té relació amb les primeres 

reflexions. És un paràmetre que depèn de la freqüència. S’usa per avaluar sales per veu. 

 

Intel·ligibilitat de la Sala (STI) 

Indica si la sala respecte el missatge parlat de forma que sigui perfectament intel·ligible, o si pel 

contrari, el degrada. És un paràmetre que depèn de la freqüència i s’usa per avaluar sales per 

veu. Depèn principalment de la reverberació i el soroll de fons. 

 

Claredat musical (C80) 

Indica el grau de claredat de la música. Té relació amb les reflexions que arriben a un receptor. 

És un paràmetre que depèn de la freqüència i busca una relació correcte de reflexions que 

aportin la reverberació adequada per la música. S’usa per avaluar sales per música sense 

amplificar i també depèn de la freqüència. S’avalua en decibels (dB). 
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Curvatura 

Indica com de recta és la corba de caiguda. Es calcula a partir de la relació entre T20 i T30: 

𝐶𝐶 = 100 · �
𝑇𝑇30
𝑇𝑇20

− 1�  (%) 

Idealment la corba de decaïment hauria de ser el més recta possible, corresponent a un camp 

difús. Es recomanen valors per sota del 20 %. 

 

 

Eficiència Lateral (EL) 

L’eficiència lateral és un paràmetre per mesurar la “sensació d’amplitud” que dóna la sala. Una 

sala  dóna una sensació d’acústicament molt espaiosa quan aquesta es percep com “molt 

ampla”. El paràmetre EL té una alta correlació amb l’amplitud aparent de la font. 

 

7.2 Nomenclatura paràmetres d’aïllament acústic: 
 

Índex de reducció acústica d’un element constructiu, R: 

Aïllament acústic, en dB, d’un element constructiu fruit d’una mesura en laboratori o d’un càlcul 

teòric. És funció de la freqüència. 

 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, d’un element constructiu, RA: 

Valoració global, en dBA, de l’índex de reducció acústica R, a soroll rosa ponderat A. 

De forma aproximada es pot considerar que RA = RW + C 

 

Índex global de reducció acústica, ponderat A, per a soroll exterior dominant 

d’automòbils, RAtr: 

Valoració global, en dBA, de l’índex de reducció acústica, R, per a soroll exterior d’automòbils. 

De forma aproximada es pot considerar que RA,tr = RW + Ctr  

 

Diferència de nivells estandarditzada DnT: 

Diferència entre els nivells mesurats de pressió sonora produïts en dos recintes, normalitzada a 

0,5 segons de temps de reverberació. És funció de la freqüència. Expressa l’aïllament entre dos 

espais reals, per tant, té en conté tota l’energia que passa a través de l’element separador i a 

través de la resta d’elements i flancs d’unió entre ells. 

 

Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes interiors DnT,A: 

Valoració global, en dBA, de la diferència de nivells estandarditzada, entre recintes interiors 

DnT, a soroll rosa ponderat A. 
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Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en façanes, cobertes i paraments en 

contacte amb l’aire exterior per soroll d’automòbils, D2m,nT,Atr:  

Valoració global, en dBA, de la diferència de nivells estandarditzada d’una façana, una coberta, 

o un parament en contacte amb l’aire exterior D2m,nT per un soroll exterior d’automòbils. 

 

Nivell de pressió de soroll d’impactes normalitzat d’un element constructiu 

horitzontal, Ln: 

Nivell de pressió sonora mig en el recinte receptor referit a una absorció de 10 m
2
, amb 

l’element constructiu horitzontal muntat com element de separació respecte al recinte superior. 

Tal element és excitat per la màquina d’impactes normalitzada, en condicions d’assaig en 

laboratori (carència de transmissions indirectes). És funció de la freqüència. 

 

Nivell global de pressió de soroll d’impactes normalitzat mesurat in situ, L’n,w:  

És el valor a 500 Hz de la corba de referència ajustada als valors experimentals de nivell de 

pressió de soroll d’impactes normalitzat, L’n. Si els nivells experimentals estan donats per 

bandes d’octava, el valor a 500 Hz es redueix en 5 dB. 

 

Nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT,w: 

Valoració global, en dB, del nivell de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT. 

 

Soroll de fons – Corbes NC 

El soroll de fons es mesura amb totes les instal·lacions engegades. El nivell de pressió per 

bandes d’octava que arribi a la corba NC més alta, sense superar-la, determina la corba NC de 

la sala. 
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8. ANNEX 2 RESULTATS SIMULACIÓ ACÚSTICA 
 

8.1 Sala mode teatre 100% ocupada 
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8.2 Mode teatre grada 100% ocupada i platea buida: 
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8.3 Mode Cinema Sala 100% ocupada: 
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8.4 Sala buida amb cortines a les parets: 
 

Per assaigs i casos d’ús sense ocupació o molt poca. 

Suposant butaques a grades amb entapissat i que perden poca absorció quan estan plegades. 
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0. OBJECTE 

 

0.1. Dades i agents del projecte 

Espai: Teatre del Centre Obrer Recreatiu / Teatre El Centre; Plaça de la República 15 08585 
Montesquiu. 

Titular: Ajuntament de Montesquiu, Plaça de la República, 1, 08585 Montesquiu; 
montesquiu@montesquiu.cat; www.montesquiu.cat; 938529100.  

Projecte d’arquitectura (en redacció): Proposta de recuperació del Centre Obrer Recreatiu de 
Montesquiu, de l’arquitecta municipal Helena Campàs Tintó; campasth@montesquiu.cat; 938529100.  

Projecte d’instal·lacions (en redacció): Enginyeria d’instal·lacions Sigma Enginyers, s.l.; Ferran 
Gallego i Mir; ferran@sigmaenginyers.es; 619723647 .  

Rehabilitació dels usos escènics, d’acompanyament al projecte d’arquitectura i instal·lacions i 
d’equipament escènic: 

Projecte acústic: Ivana Rossell Turull; acustica@ivanarossell.com ; 615950764 

Encàrrec: Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, carrer Comte d'Urgell, 187 (Edifici del 
Rellotge) 1r 08036 Barcelona; 934 022 271 

 

0.2. Aquest document 

 
L’Ajuntament de Montesquiu es proposa la rehabilitació del Centre Obrer Recreatiu, situat a la Plaça 
de la República. Es tracta d’un edifici de principis del segle XX en bon estat de conservació i d’un 
gran valor cultural i històric local; en l’actualitat s’estan preparant els documents per a ser declarat Bé 
d’interès local BCIL. 

Des de la seva construcció al segle XX, havia estat destinat a usos culturals, essent el centre 
neuràlgic del municipi, amb una sala de teatre en planta baixa on s'hi feien representacions culturals i 
cinema i amb una cafeteria i lloc d'esbarjo a la planta primera. Continua essent un dels edificis més 
emblemàtics del municipi, tot i que l'any 2001 es va transformar en magatzem municipal i es va 
destruir la zona interior del teatre i les pintures de la façana. Actualment l'edifici s’utilitza com a 
magatzem municipal en planta baixa i en planta primera està destinat a l'Arxiu Històric municipal. 

La voluntat de l’Ajuntament de Montesquiu és rehabilitar l'edifici per a disposar d'un equipament 
modern i suficientment equipat per poder gaudir d'actes culturals al municipi, amb unes instal·lacions 
adequades dels actes que s’hi puguin realitzar. Es proposa un equipament teatral per a  programació 
de petit format. 

Actualment els serveis tècnics municipals estan redactant el projecte executiu de l’adequació de 
l’espai a nivell de proposta formal i d’instal·lacions.  Donat que l’objectiu és poder posar en 
funcionament el centre obrer recreatiu com a teatre, la Oficina de Difusió Artística ha encarregat la 
redacció del projecte d’instal·lacions, estructures i equipaments de tècnica escènica, consultoria i 
l’assessorament corresponent per al “Teatre del Centre” del Centre Obrer Recreatiu de Montesquiu 
per aconseguir l’objectiu de recuperar l’antic teatre per als usos actuals en condicions òptimes. 

mailto:montesquiu@montesquiu.cat
http://www.montesquiu.cat/
mailto:campasth@montesquiu.cat
mailto:ferran@sigmaenginyers.es
mailto:acustica@ivanarossell.com
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L’objecte d’aquest document és presentar les aportacions al projecte d’arquitectura i d’instal·lacions 
per a la rehabilitació dels usos escènics del Centre Obrer Recreatiu de, que promou l’Ajuntament de 
Montesquiu, i el projecte bàsic d’equipament escènic per a aquest espai. 

Aquest document es complementa amb el projecte executiu on es detallen totes les instal·lacions i 
maquinària amb el que s’haurà d’equipar el teatre. 

 
 
1. ANTECEDENTS 

 

1.1. Pla d’actuació municipal 

L’Ajuntament de Montesquiu va aprovar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a 2020-2027, en què 
es va fixar l’objectiu de reformar els equipaments municipals i el patrimoni històric, entre els quals hi 
ha recuperar l’espai del Centre Obrer Recreatiu, com a equipament cultural, i declarar-lo Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL) per a incloure’l a l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i poder 
aconseguir subvencions per a la seva conservació i transformació en equipaments municipals.

1
 

1.2. Pla d’usos 

El pla d’usos, elaborat per l’Ajuntament de Montesquiu, del Centre Obrer Recreatiu, estableix com a 
objectius del nou equipament cultural: 

• Rehabilitar l'edifici del centre per poder realitzar activitats i representacions culturals de 
qualitat. 

• Recuperar els elements artístics de l'edifici que s'han perdut al llarg del temps i mantenir 
els elements d'interès arquitectònics encara presents a l'edifici. 

• Aconseguir que l'equipament cultural estigui totalment adaptat a persones amb mobilitat 
reduïda i diversitat funcional, millorant també l'accessibilitat de la resta de l'edifici on no 
s'actua i deixant previst l'espai per a un ascensor que connecti amb l'Arxiu històric municipal 
situat en planta primera. 

• Desenvolupar a l'equipament, una agenda d'activitats culturals que permeti potenciar el 
desenvolupament artístic local amb activitats i tallers adreçats a tots els públics. 

• Aconseguir que amb la reforma plantejada, l'equipament complementi les instal·lacions.  

• Aplicar polítiques de sostenibilitat ambiental que permetin reduir emissions i costos 
d'electricitat als equipaments municipals. 

• Apostar per la cultura com a element dinamitzador i transformador del municipi pel seu 
poder de crear una ciutadania crítica, compromesa i participativa. 

• Donar vida a la plaça, potenciant els equipaments existents per contribuir al 
desenvolupament econòmic del municipi i a l'ocupació dels locals buits amb la creació de 
nous comerços. 

• Apostar per l'autoproducció d'energia mitjançant plaques fotovoltaiques situades a la 
coberta de l'edifici i així poder generar energia elèctrica tant pel "Centre" com pels altres 
edificis municipals situats a la mateixa plaça de la República. 

• Crear un nou programa d'activitats específic per a persones de la tercera edat, les quals 
s'han vist més afectades i aïllades per la covid19, per a que a través de les representacions 
culturals i escèniques, puguin envellir de forma activa gaudint d'una bona qualitat de vida, des 
del punt de vista físic, mental i social. Proporcionar-los un espai on poder desenvolupar la 
seva creativitat, generar identificació pròpia i beneficiar l'articulació verbal, física, millorant la 
seva autoestima i memòria. 

                                                 
1 https://www.montesquiu.cat/media/repository/ajuntament/pam_pla_d_actuacio_municipal.pdf, consultat el 
27/12/2021. 

https://www.montesquiu.cat/media/repository/ajuntament/pam_pla_d_actuacio_municipal.pdf
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• Potenciar el "centre" com a element cohesionador del municipi amb mostres artístiques 
interculturals per construir una identitat col·lectiva plural i diversa, col·laborant a la integració 
de les persones nouvingudes o amb risc d'exclusió social. 

• Programar cursos d'arts escèniques basades en l'expressió i la consciència corporal que 
permetin treballar aspectes amb finalitats artístiques, però també amb finalitats de creixement 
personal i d'aprenentatge psicomotriu i psicosocial per a persones amb diversitat funcional. 

Sobre els usos i tipologies d’activitats previstes 

• Es realitza una remodelació del canvi d'ús del Centre per a destinar-lo a ser un espai d'arts 
escèniques. 

• Es realitzaran cursos i tallers d'arts escèniques, musicals o culturals, basades en 
l'expressió i la consciència corporal que permetin treballar aspectes en finalitats artístiques i 
sensorials, però sobretot es centraran en finalitats de creixement personal i d'aprenentatge 
psicomotor i psicosocial per a tots els assistents, especialment per les persones amb mobilitat 
reduïda. 

• Es donarà especial importància a la realització de tallers que integrin i cohesionin el municipi 
integrant persones de sectors desfavorits, amb diversitat funcional, amb mobilitat 
reduïda, amb risc d’exclusió social i nouvingudes.  

• Així mateix, es realitzaran mostres artístiques interculturals per ajudar a construir una 
identitat col·lectiva plural i diversa i col·laborant amb la integració de les persones 
nouvingudes i amb risc d’exclusió social. 

• Finalment, es realitzarà una agenda anual de representacions culturals i escèniques de 
totes les tipologies adreçades a públic en general i públic familiar. 

Informació dels usuaris o públics als que s'adreça 

• Totes les representacions, actes, cursos i tallers seran adreçats a la ciutadania en general. 

• Es vol donar especial èmfasi als tallers, cursos i mostres artístiques adreçades a 
persones amb mobilitat reduïda, persones nouvingudes o amb risc d'exclusió social i 
persones de la tercera edat. 

 

1.3. L’assessorament escènic 

El teatre és una màquina. A les màquines les defineix la seva funció. La funció del teatre és 
proporcionar les condicions perquè, cada funció, es pugui crear un espai físic on sigui possible la 
comunicació entre l’artista i el públic que l’ha anat a veure. Públic i artistes esdevenen una comunitat 
de ciutadans que participen del fet comunicatiu —i polític—, tal com quan el teatre es feia al voltant 
d’una foguera. El teatre és, doncs, una màquina que té per funció comunicar. 

L’espai en què l’artista crea i en el que després reprodueix el seu art ha anat canviant, des dels 
orígens rituals màgics fins avui. Cada època i cada societat ha tingut els seus gèneres i diferents 
formes de relació de l’artista amb el públic. Les condicions físiques i tecnològiques de l’escenari i de 
la sala han ampliat el potencial creatiu dels artistes, de la mateixa manera que l’experimentació 
artística d’aquest potencial ha propiciat la pròpia transformació dels espais de creació. Lentament, les 
novetats formals i tecnològiques més exitoses han estat adoptades en successius edificis teatrals, 
esdevenint estàndard. 

Un espectacle és la reproducció simultània d’un conjunt d’estímuls canviants dirigits als sentits de 
l’oïda i de la vista, concebut o basat en l’obra d’un autor, harmonitzat pel seu director, operat a través 
de molt diversos oficis teatrals. Cada ofici ha preparat i es fa càrrec de l’ús i manipulació de 
determinats recursos escènics: actors, ballarins, músics, acròbates, escenògrafs, dissenyadors de 
vestuari i de so, il·luminadors, maquinistes, creatius audiovisuals, regidors, attrezzistes, … 
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Els processos de creació i producció que s’esdevenen en l’àmbit les arts escèniques no estan 
regulats i poden ser molt diversos, perquè cada companyia d’artistes —que potser s’haurà reunit per 
primera vegada per realitzar aquell projecte— haurà elaborat el seu propi mètode per a desenvolupar 
un espectacle expressament, de manera única i tal vegada irrepetible. L’aplicació de noves 
tecnologies als espectacles, que s’esdevé des dels inicis del teatre, fa necessaris nous coneixements 
i nous perfils de col·laborador, que contribueix a fer canviar constantment aquests processos creatius. 

El consultor escènic és qui coneix o pot entendre aquests processos i, en conseqüència, qui pot 
preveure les necessitats i els recursos que el teatre haurà d’aportar per a la reproducció dels 
espectacles que s’hi programaran en les properes dècades. 

D’altra banda, com dèiem abans, l’edifici teatral i les seves instal·lacions s’ha anat transformant al 
llarg dels segles, adoptant canvis en aplicació de noves tecnologies i depurant-ne d’altres que han 
esdevingut obsoletes. Aquets canvis han estat al servei de la creació escènica, fent possible ampliar 
amb nous recursos expressius amb els què inspirar o sorprendre al públic. Alhora, l’actualització 
tecnològica ha millorat la seguretat dels actuants, els tècnics i els espectadors, i ha permès el 
compliment de normatives cada cop més exigents. També ha demanat l’especialització i capacitació 
dels recursos humans —a qui els cal actualitzar la seva formació i proporcionar-los més temps per a 
la pràctica en les noves màquines—, i ha optimitzat la dedicació de recursos temporals, econòmics i 
ambientals. Qui coneix perfectament el funcionament d’aquesta màquina que és el teatre és el 
consultor escenotècnic. 

Per tant, el concepte, el disseny, el planejament i l’execució de l’arquitectura i les instal·lacions de 
l’edifici teatral han d’encaminar-se cap a l’objectiu prioritari que és fer possible la comunitat i la 
comunicació entre els artistes i el públic. Aquesta responsabilitat correspon als arquitectes directors 
del projecte; tanmateix, és indispensable que, en totes les fases del projecte, les decisions que 
s’hagin de prendre que afectin l’àmbit de treball dels artistes i dels tècnics, així com la comunicació 
amb el públic, sorgeixin del diàleg i presa en consideració del parer del professional escènic. 

 
1.4. Encàrrec 

Arran de l’encàrrec que ens ha fet l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, el 19/11/2021 els 
tècnics redactors de l’informe d’assessorament acústic i d’aquest document van fer una visita a l’espai 
i una reunió posterior amb l’arquitecta de l’Ajuntament de Montesquiu, Helena Campàs Tintó, qui està 
redactant el projecte d’arquitectura Proposta de recuperació del Centre obrer recreatiu de 
Montesquiu, el projecte d’instal·lacions del qual està confiat a Ferran Gallego i Mir, d’Enginyeria 
d’instal·lacions Sigma Enginyers, s.l. 

Es tracta d’un projecte d’adequació de l’accessibilitat i antiincendis per al Centre Obrer Recreatiu, 
amb previsió d’aforament d’unes 100 persones i pressupost d’execució de 240.000€ VEC. 

Per assolir la rehabilitació dels usos escènics (teatre, música, dansa, circ,…) i de cinema, se’ns 
demana: 

• L’equipament escènic i musical que correspon al municipi. 

• Revisió de l’estat actual i possibilitats de recuperació dels usos escènics i conservació dels 
elements arquitectònics relacionats amb el teatre que encara hi siguin presents. 

• Informe d’aportacions del consultor escènic als projectes d’arquitectura, d’instal·lacions i 
acústic. 

Per fer-ho, només comptem amb els plànols del projecte bàsic d’arquitectura l’arquitecta de 
l’Ajuntament de Montesquiu, Helena Campàs Tintó. 

No podem aportar fotografies perquè actualment el teatre és un magatzem municipal, està ple d’estris 
de la brigada i és impossible obtenir imatges que il·lustrin aquest document. 
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2. L’ORDENACIÓ I L’ORDENAMENT 
 
 

2.1. El sistema públic d’equipaments escènics i les xarxes de cooperació 

Diu l’Estatut de Catalunya que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la 
cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives. La Generalitat de 
Catalunya té competència exclusiva en matèria de cultura, d'acord amb l'Estatut d'autonomia, que 
comprèn, entre d'altres matèries, el foment i la difusió de la creació i la producció teatrals i musicals 
portades a terme a Catalunya. 

Històricament emperò han estat els municipis els que han estat implementant les polítiques públiques 
en l'àmbit de les arts escèniques i musicals. En aquest sentit, els ajuntaments han dut a terme una 
política cultural de proximitat ambiciosa, mitjançant la construcció d'equipaments i la prestació de 
serveis, amb el suport de les diputacions provincials i de l'Administració de la Generalitat. 

El Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) és el sistema propi del 
conjunt organitzat d'entitats titulars d'equipaments escènics i musicals participats per l'Administració 
de la Generalitat i d'ens locals que promouen programacions escèniques i musicals2. 

Tanmateix, els equipaments escènics dels municipis de menys de 5.000 habitants, com és el cas del 
Centre Obrer Recreatiu del municipi de Montesquiu, no formen part d’aquesta ordenació, però poden 
participar en el model de vertebració territorial en cinc xarxes de cooperació territorial, l'objecte de les 
quals és promoure i articular un marc estable de col·laboració entre els equipaments escènics i 
musicals catalans. Les cinc xarxes de cooperació esdevenen, per tant, l'àmbit territorial de referència 
per a la col·laboració entre els equipaments escènics i musicals catalans. L'àmbit territorial de cada 
xarxa de cooperació coincideix amb el de les demarcacions provincials catalanes, tret de la de 

                                                 
2 Creació pel Decret 48/2009, de 24 de març, de del Sistema públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i Decret 
9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que derogà l’anterior. 



 
 

 
 
 
 

Equipament escènic del Teatre El Centre de Montesquiu. Projecte bàsic 9  
 

Àrea de Cultura 

Gerència de Serveis de Cultura  

Oficina de Difusió Artística 

 

Barcelona, que s'articula en dues xarxes diferents: d'una banda, la de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona, i, de l'altra, la de la resta de la demarcació provincial.
 3

 

El Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona és un programa que 
dóna suport a la difusió del teatre, la música i la dansa professionals a l'àmbit local. El programa és 
gestionat per l'Oficina de Difusió Artística (ODA) que posa a l'abast dels municipis adherits una sèrie 
de serveis destinats a millorar la gestió, la qualitat i els recursos dels equipaments escènics locals. 

Els seus objectius són: 

• Promoure l'activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat. 

• Millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els 
equipaments, les organitzacions i els equips humans. 

• Dotar d'eines i recursos per estructurar una oferta estable de difusió de les arts escèniques i 
musicals als municipis, amb respecte per l'autonomia d'aquests. 

• Vertebrar i difondre una xarxa d'equipaments per tal que puguin circular espectacles i 
concerts en les millors condicions per als municipis. 

• Promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats i llenguatges i 
l'esperit crític. 

• Impulsar estratègies de foment de nous públics 

Actualment existeix un acord marc de coordinació entre les quatre Diputacions provincials i la 
Generalitat de Catalunya per a gestionar conjuntament els suports a les programacions professionals 
de difusió artística dels espais escènics municipals. El seu objectiu principal és ajudar a estabilitzar i 
incrementar l’activitat i qualitat de les programacions d’arts escèniques i musicals professionals dels 
equipaments de titularitat pública així com dels de titularitat privada amb els quals l’ajuntament o l’ens 
públic mantingui un acord de col·laboració. També ha de fomentar les bones pràctiques entre 
professionals i programadors. Programa.cat és una eina útil per a professionals i companyies d’arts 
escèniques i música, ja que donen a conèixer les seves propostes a agents responsables de les 
programacions municipals, i per als ens locals, ja que els permet contractar a preus directament 
subvencionats i els facilita una relació de propostes amb les seves condicions tècniques i de 
contractació, validades per una comissió.

4
 

2.2. L’estandardització dels equipaments escènics 

El Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020 (PECCat)
5
, es va elaborar entre 2007 i 2010, 

i tenia la missió de promoure la construcció i rehabilitació d’infraestructures necessàries per completar 
un sistema d’equipaments públics que afavorís la igualtat d’oportunitats de la ciutadania en l’accés a 
la cultura, que alhora impulsés la creativitat i la cohesió social. Per dur a terme de forma satisfactòria 
aquesta missió es van determinar unes necessitats teòriques i es van fixar uns estàndards de servei 
per a cada una de les tipologies d’equipaments culturals considerats com a bàsics: arxius, 
biblioteques, museus, espais escenicomusicals, espais d’arts visuals, centres culturals polivalents i 
equipaments de nova generació. Un cop determinades les necessitats es contrastaren amb les 
dotacions existents, obtenint un mapa director territorial que ordenava el sistema públic 
d’equipaments culturals introduint criteris de racionalitat en la determinació i distribució de les 
dotacions. El PECCat va definir un esquema general d’estàndards de dotacions mínimes però alhora 
òptimes, per trams de municipis. Aquell pla preveia una inversió en els equipaments 
escenicomusicals de 447M€, d’un total de 1.218M€ entre totes les tipologies d’equipaments. 

L'any 2015 el Departament de Cultura va concloure la necessitat i adequació d'iniciar un procés de 
revisió integral de la normativa reguladora del SPEEM per tal d'incorporar-hi i normativitzar les 

                                                 
3 Ordre CLT/168/2017, de 21 de juliol, dels paràmetres mínims de determinats equipaments del Sistema Públic 
d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, i de les xarxes de cooperació. 
4 Més informació del programa, anomenat Programa.cat, a la web https://cultura.gencat.cat/ca/programacat/inici, 
consultat el 27/12/2021. 
5 Aprovat per Decret 48/2009, de 24 de març, del sistema públic d’equipaments escènics i musicals de Catalunya, decret que 
fou derogat pel Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 

https://www.diba.cat/web/oda/circuit_serveis
https://cultura.gencat.cat/ca/programacat/inici
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conclusions i propostes de millora elaborades pels grups de treball de la Taula Tècnica en el període 
2009-2016.

6
 Aquesta revisió, que es va fer en el context de la crisi econòmica i restricció 

pressupostària, va simplificar les tipologies i rebaixar el llistó dels paràmetres de gestió, d'activitat i 
funcionals que es requerien per a la integració a l’SPEEM, de manera que “els equipaments 
haguessin de complir uns mínims realistes”

7
. 

El PECCat va descriure que, per a la seva gestió posterior, és necessària una modelització dels 
equipaments. Al món existeixen espais realment singulars que escapen dels models actuals, per als 
que en què caldrà dissenyar i produir activitats pensades per aquell marc especial. Posem per cas 
uns exemples històrics: el Teatre d’Epidaure o el Temple de Luxor, el Teatre Romà de Mèrida o 
l’Arena di Verona, el Corral de Comedias d’Almagro o el The Globe de Londres. Sempre hi haurà 
recursos per a promoure produccions a mida d’aquests espais tan insòlits. En canvi, per a la resta 
d’equipaments necessitem que, malgrat la seva aparença diversa, siguin formats relativament 
estandarditzats, amb paràmetres equiparables, que formin categories escalades. Tots plegats 
configuren una xarxa àmplia d’espais amb paràmetres normalitzats, que permeten als promotors 
produir espectacles per a aquests formats i als artistes fer-hi el circuit de distribució –les gires– amb 
profit, a uns costos raonables. 

El Centre Obrer Recreatiu ha de ser un teatre a la italiana, d’aforament inferior a 150 persones, amb 
la major part del públic situat en pendent, en una graderia fixa de 10 fileres, 3 bancs mòbils de 
seients, o cadires, al mateix nivell i lloc per a persones amb mobilitat reduïda i els seus 
acompanyants. La boca d’escena farà  poc menys de 5m x 4m, podrà haver-hi una corbata de 
gairebé 8m x 2m, i una àrea escènica darrera el teló de 6m x 5m, amb si més no 1m a cada costat.         

El PECCat ofereix una estimació de costos per als equipaments escènics i musicals de petites 
dimensions. Aquest preu inclou les butaques i els equipaments escenotècnics fixos (teler, 
passarel·les, suports, etc.) i no inclou l’IVA ni els costos derivats de subministrament dels 
equipaments escenotècnics, els de la urbanització, ni els dels honoraris. Aplicant la correcció de l’IPC 
del període desembre de 2009 a novembre de 2021

8
, el PECCat valoraria la inversió necessària en 

2.584,30€ per m
2
 construït

 
(VEC). 

Recordem que, en l’administració pública local, els pressupostos d’inversions (Capítol 6) i el de 
provisió de serveis (Capítol 2) són compartiments completament independents, amb les seves 
partides d’ingressos i de despeses. Com més alta sigui la inversió en l’equipament ara, més 
econòmica resultarà l’explotació en despesa corrent després. Per la nostra experiència en la 
gestió de teatres municipals, hem de recomanar que la inversió sigui tan gran com sigui possible, 
perquè després se’ns demanarà una gestió –una despesa– molt econòmica. 

 

2.3. L’activitat 

 
2.3.1. La protecció en els edificis de pública concurrència 

Els establiments d’espectacles públics estan sotmesos al control preventiu de l’Administració de la 
Generalitat.

9
 El Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil 

determina que les activitats en espais delimitats, recintes i edificis amb capacitat o aforament superior 

                                                 
6 Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya. 
7 Ordre CLT/168/2017, de 21 de juliol, dels paràmetres mínims de determinats equipaments del Sistema Públic 
d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, i de les xarxes de cooperació. 
8 Un 20,2% per a Catalunya, segons calcula l’Instituto Nacional de Estadística a https://www.ine.es/varipc/, consultat el 
27/12/2021. 
9 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis. 

https://www.ine.es/varipc/
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a 1.000 persones és obligat tenir un Pla d’Autoprotecció (PAU), amb l’índex que fixa el Decret
10

. 
Tanmateix, l’anterior però encara vigent Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives diu 
que “els establiments oberts al públic amb un aforament autoritzat comprès entre 500 i 2.000 
persones han de fer un pla d'autoprotecció, el contingut mínim del qual és el previst a la normativa 
específica abans esmentada reguladora dels plans d'autoprotecció. (…) Els espectacles públics i 
activitats recreatives a l'aire lliure en espais tancats també n'han de disposar en el cas que l'aforament 
autoritzat sigui igual o superior a 500 persones (…)”, i que “els establiments oberts al públic amb un 
aforament autoritzat inferior a 500 persones han de fer un pla d'autoprotecció d'acord amb el que 
disposa la normativa vigent sobre riscos laborals. En cas de produir-se una emergència en l'àmbit de 
la protecció civil, les tasques d'autoprotecció interior, evacuació i seguretat, d'acord amb les 
previsions del pla d'autoprotecció, han de ser assumides per la persona titular o organitzadora o pel 
personal mateix del local”

11
. 

Així, per al cas del Centre Obrer Recreatiu: 

• No és preceptiu tenir un PAU homologat i aprovat per la comissió de Protecció Civil local, si 
l’edifici no ha de superar les 1.000 persones d’aforament. 

• No és obligatori tenir un PAU, amb l’índex que prescriu el D30/2015. 

• Cal tenir un pla d'autoprotecció, d'acord amb el que disposa la normativa vigent sobre riscos 
laborals. 

 
La normativa vigent sobre riscos laborals diu que “l’empresari, tenint en compte la mida i l’activitat 
de l’empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d’analitzar les 
possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, 
lluita contra incendis i evacuació dels treballadors –aquí hauríem d’entendre també a persones sense 
vinculació laboral, com ara el públic–, designant per a això el personal encarregat de posar en 
pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, en el seu cas, el correcte seu funcionament. 
L’esmentat personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del 
material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades. Per a l’aplicació de les 
mesures adoptades, l’empresari haurà d’organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis 
externs a l’empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d’urgència, 
salvament i lluita contra incendis, de forma que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les 
mesures”

12
.  

Així, per al cas del Centre Obrer Recreatiu: 

• És preceptiu tenir una avaluació dels riscos laborals per a les activitats professionals de 
manteniment i realització d’espectacles, i mantenir i documentar una comunicació i 
coordinació empresarial en aquesta matèria amb les companyies artístiques i empreses 
col·laboradores. 

 
Les condicions de seguretat, protecció i habitabilitat en un edifici d’ús Pública Concurrència estan 
especificades al Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DBSI) i al Document bàsic de 
seguretat i accessibilitat (DBSUA) del Codi Tècnic de l’Edificació.

13
  

La torre escènica és el volum construït que abasta des del seu nivell inferior fins la coberta d’un 
edifici conformant un escenari de teatre, sala d’òpera, etc., equipat amb decorats, tramoies, 

                                                 
10 Annex I del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 
11 Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
12 Art. 20 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, actualitzada el 29/12/2014. 
13 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i modificacions conforme al Reial 
Decret 732/2019, de 20 de desembre. 
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mecanismes i fossa, de forma que constitueix un sector d’incendi que compleixi les condicions 
especials que indica el Codi Tècnic.

14
 

Així, per al cas del Centre Obrer Recreatiu: Sempre que no es dugui a terme el desenvolupament del 
volum edificable de la caixa escènica de què es parla en el punt 3.1.2, l’escenari no es pot considerar 
torre escènica, perquè no té les característiques que atribueix el Codi Tècnic a aquest sector. En 
conseqüència cal tractar la sala i l’escenari com un volum únic, constituint un únic sector d’incendi. 
 
En relació a la sectorització amb portes amb resistència al foc (RF), cal destacar la importància 
d’escollir models i mecanismes d’alta qualitat especialment en aquelles portes d’ús massiu, 
normalment en tota la zona de públic i en les accessos a l’escena. Les portes de mala qualitat, 
malgrat que puguin complir els assajos de RF, tenen una estructura metàl·lica a l’interior que no és 
prou rígida i es deforma amb l’ús. Les portes que tenen la funció de sectorització dels incendis han de 
tenir un dispositiu automàtic que garanteixi que, en cas d’incendi, la porta estarà tancada, pel que és 
obligatori que tinguin una molla de tancament automàtic. Per a aquestes portes tenim dues 
alternatives: mantenir la porta normalment tancada, que la gent obrirà i es tancarà en passar, o bé 
mantenir la porta normalment oberta retinguda amb un electroimant que l’allibera en cas necessari 
gràcies a un senyal des de la central d’incendis. Una advertència: les portes que no tenen retenidors 
automàtics acaben obertes i falcades per una paperera. Per tant, recomanem vivament que el 
projecte inclogui la línia elèctrica de comandament i l’electroimant en  totes les portes de sectorització. 
Afegim que les portes de dues fulles han de tenir un dispositiu que prioritzi el tancament d’una fulla 
per davant de l’altra. Aquests mecanismes han de ser de bona qualitat per tal de garantir el 
tancament correcte en cas d’emergència. Per evitar les dobles fulles és preferible, quan es pugui, 
portes d’una sola fulla que ha de ser d’amplada ≤1,23m

15
 

Les especificacions per la instal·lació elèctrica són al Reglament electrotècnic per a baixa tensió 
(REBT)

16
 i a les Guies tècniques d’aplicació del Ministeri d’Indústria. En destaquem les inspeccions 

de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió dels locals de pública concurrència. Les inspeccions 
inicials les ha d’efectuar un organisme de control autoritzat per actuar en aquest camp reglamentari a 
l'àmbit territorial de Catalunya; les instal·lacions sotmeses a inspecció inicial no es podran posar en 
servei si la inspecció no ha estat favorable. Les inspeccions periòdiques de les instal·lacions 
elèctriques han de ser efectuades per una entitat d'inspecció i control (EIC) concessionària de la 
Generalitat de Catalunya. El projecte electrotècnic haurà d’haver determinat l’abast de la instal·lació 
pel que fa a l’equipament escenotècnic. Com que sol considerar que la instal·lació acaba amb un 
endoll –encara que sigui un connector de cable multifilar,– les inspeccions periòdiques hauran 
d’abastar els equips de regulació si aquests estan connectats a la instal·lació sense connector, tal 
com es preveu. Per a tot allò que hi ha més enllà de l’endoll, caldrà preveure que el contracte de 
manteniment de l’equipament escenotècnic inclogui la inspecció del cablatge elèctric, caixetins de 
distribució, connectors, prolongadors, etc., per mantenir un control similar al que tindrem de la 
instal·lació.  

Les instal·lacions tèrmiques i de climatització estan regulades pel Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i Instruccions tècniques.

17
 En destaquem la cura que caldrà tenir en 

el disseny dels dipòsits per a la producció de l’aigua calenta sanitària (ACS) i la seva xarxa de 

                                                 
14 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (CTE-DBSI), aprovat pel Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i modificacions conforme al Reial Decret 732/2019, de 20 de 
desembre. 
15 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (CTE-DBSI). 
16 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i els nous criteris sobre 
l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió que es detallen a la Instrucció 1/2014 , de 19 de març, de la Direcció 
General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aprova la guia tècnica del reglament electrotècnic de baixa 
tensió. 
17 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, i 
modificacions posteriors del Reial Decret 238/2013, de 5 de abril. 

http://infonorma.gencat.cat/pdf/Instruccio1-2014.pdf
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distribució –en el cas dels teatres especialment de les dutxes,– i del manteniment periòdic obligatori 
del sistema, tot plegat regulat per decret.

18
  

2.3.2. El treball a l’escenari 

La seguretat dels actuants i els tècnics de l’espectacle “haurà d’integrar-se en el sistema general de 
gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics, a 
través de la implantació i aplicació d’un Pla de prevenció de riscos laborals”, avaluació de riscos i 
planificació de l’activitat preventiva Aquest pla “haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les 
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos 
necessaris per a realitzar l’acció de prevenció de riscos a l’empresa (…). Els instruments essencials 
per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos, que podran ser portats a terme per fases de 
forma programada, són l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva (…)”.

19
 

En els teatres conviuen diàriament empreses i treballadors habituals amb d’altres que hi actuen 
només un dia, com ara els artistes i tècnics d’un espectacle en gira. Tot i així, caldrà dur a terme i 
documentar la coordinació d’activitats empresarials: “Quan en un mateix centre de treball hi 
desenvolupin activitats treballadors de dues o més empreses, aquestes hauran de cooperar en 
l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. A aquest efecte, establiran els mitjans 
de coordinació que siguin necessaris quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació 
sobre aquests mitjans a llurs respectius treballadors (…). L’empresari titular del centre de treball 
adoptarà les mesures necessàries per a que aquells altres empresaris que desenvolupin activitats en 
el seu centre de treball rebin la informació i les instruccions adequades, en relació als riscos existents, 
així com sobre les mesures d’emergència a aplicar, per al trasllat als seus respectius treballadors. Les 
empreses que contractin o subcontractin amb d’altres la realització d’obres o serveis corresponents a 
la pròpia activitat d’aquelles, i que es desenvolupin en els seus propis centres de treball hauran de 
vigilar el compliment per part dels contractistes i subcontractistes de la normativa de prevenció de 
riscos laborals”.

20
 

Dels treballs sobre l’avaluació de riscos laborals a l’edifici n’haurà de resultar: 

• L’avaluació de riscos laborals, que s’haurà d’haver fet abans de la posada en ús del teatre, 
identificarà els riscos en què incorren els treballadors (regidors, tècnics, artistes i actuants, 
personal de sala,…), pel fet de desenvolupar la seva feina a l’edifici. Es valorà la probabilitat i 
la severitat de múltiples riscos, com els següents: caigudes a diferent nivell, caigudes al 
mateix nivell, caigudes d’objectes  despresos, cops i contactes per objectes i eines, contactes 
elèctrics, incendis i altres.  

• Per a cada lloc de treball, la identificació i l’avaluació dels riscos específics i inespecífics a les 
seves tasques, així com les mesures correctores corresponents. També si és obligatori l’ús 
d’equips de protecció col·lectiva (EPC) i/o d’equips de protecció individual (EPI). 

• La planificació de l’aplicació de les mesures preventives i correctores que es proposin. 

• La documentació per a la coordinació empresarial de l’activitat preventiva. 

• L’operativa de realització d’actes per a cada lloc de treball, amb: zones d’accés restringit, 
instruccions d’operació obligatòries, equips d’avís i d’intervenció més pròxims a la zona on es 
du a terme el treball, equips de protecció obligatoris, i relació dels riscos específics i 
inespecífics i les instruccions de protecció obligatòries. 

• El registre diari d’activitat preventiva. 

• La senyalització. Barreres i elements de senyalització mòbils. 

En relació a les bones pràctiques i la prevenció de riscos laborals a l’escenari, recomanem el manual 
de seguretat en arts escèniques i espectacles que va editar l’Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 

                                                 
18 Reial Decret 865/2003 pel que s’estableixen els criteris higiènicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, i 
per les normes UNE 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en 
instal·lacions i UNE 112076:2004 IN: Prevenció de la corrosió en circuïts d’aigua. 
19 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals i modificacions de la Llei 54/2003, Art. 16. 
20 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, Art. 24. 
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Bienestar en el Trabajo, conjuntament amb l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música i 
la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social FREMAP.

21
 

Els equips d’elevació i suspensió de càrregues en escenaris i altres àrees de producció dins la 
indústria de l’entreteniment estan regulats per una norma UNE

22
. Aquesta norma té aplicació sobre la 

maquinària i les instal·lacions de maquinària emprada en els llocs de muntatge i en les instal·lacions 
escèniques i de producció per a esdeveniments i produccions teatrals (en resum, maquinaria 
escènica). Les instal·lacions esmentades inclouen: teatres, sales multi ús, sales d’exhibició, estudis, 
instal·lacions de producció de cinema televisió i ràdio, sales de concerts, centres de congressos, 
escoles, sales d’exhibició, recintes firals, museus, bars, discoteques, parcs d’atraccions, instal·lacions 
esportives, escenaris a l’aire lliure i altres espais per a exhibicions i esdeveniments (com, per exemple 
concerts, espectacles, congressos, exhibicions, mostres, rodatges de cinema o televisió, etc). 
Aquesta norma té aplicació sobre la maquinària i les instal·lacions de maquinària amb equips de 
suspensió i moviment de càrregues guiat o sense guiar. Per a la finalitat d’aquesta norma, les 
instal·lacions de maquinària són totes les instal·lacions tècniques i els equips emprats en 
instal·lacions escèniques i de producció dins la indústria de l’entreteniment, també les instal·lacions 
temporals fent ús de truss o construccions a base de truss que incloguin sistemes ground support o 
torres. Aquestes instal·lacions s’empren per a elevar, baixar, suspendre o moure càrregues (per 
exemple, escenografia, equips d’il·luminació, cinema, vídeo i so). També es poden usar per moure 
persones i altres persones poden ser sota aquests equips mentre les càrregues romanen immòbils o 
en moviment. Aquesta maquinària inclou controls, sistemes de control elèctrics i electrònics i fonts 
d’alimentació hidràuliques i pneumàtiques. Són aplicacions típiques: telons tallafocs, portes 
acústiques, ciclorames, pantalles de projecció motoritzades, tancaments laterals i de fons d’escenari, 
muntacàrregues d’auditoris i d’escenaris, elevadors per a fossa d’orquestra, escotillons, plataformes i 
escenaris giratoris, terres d’escenari basculants, sistema de barres motoritzades, torres d’il·luminació 
mòbils, vol d’artistes, polispasts elèctrics puntuals, camions i plataformes-escenari, així com les 
instal·lacions de maquinària basades en noves tecnologies o instal·lacions dissenyades 
específicament que no s’hagin esmentat aquí, però que tot i així s’operen de manera similar o tenen 
un propòsit similar al dels equips assenyalats més amunt. La norma indica les altres normes 
d’aplicació indispensables. 

Quan sigui possible, ens referirem a estàndards encara més restrictius, com la norma alemanya 
DGUV V17/18 (abans BGVC1), que regula els elements d’escena i producció en la indústria de 
l’entreteniment. Els equips d’elevació i rigging són part d’aquesta norma i cobreixen estructures i 
altres elements tècnics. Malgrat encara no és obligatòria a Espanya, es recomana adoptar la norma 
DGUV V17/18 i pot ser requerida per companyies asseguradores per al contracte d’assegurances de 
responsabilitat civil. 

Caldrà explicitar en el plec tècnic per al concurs del subministrament i la instal·lació de l’equipament 
escenotècnic que, durant el període de garantia, els treballs periòdics de conservació i manteniment 
dels equips subministrats i les instal·lacions realitzades seran a càrrec de l’adjudicatari. S’especificarà 
el període mínim de garantia i el nombre de revisions rutinàries durant aquest període, i s’oferirà 
valorar l’ampliació del període de garantia com una millora de l’oferta, puntuable en la licitació. 

Exhaurit el període de garantia, caldrà haver posat a concurs i adjudicat els serveis plurianuals de 
treballs de manteniment de l’equipament escenotècnic, obligatoris per als equips d’elevació i 
suspensió de càrregues i molt recomanables per a d’altres sistemes electrònics, mecànics, 
actualització de software i firmware, etc. També el recomanem la inspecció del cablatge d’alimentació 
elèctrica i de senyals, caixetins de distribució, connectors, prolongadors, etc., per mantenir un control 
similar al que tindrem de la instal·lació de baixa tensió que revisarà periòdicament una entitat 
d’inspecció i control (EIC) de la Generalitat de Catalunya. 

                                                 
21 Ramón Rodríguez Roel i Francisco Díaz Cerrato: Manual de Seguridad en Artes Escénicas y Espectáculos, que es pot 
descarregar a https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.025%20-
%20M.S.S.%20en%20artes%20esc%C3%A9nicas%20y%20espect%C3%A1culos.pdf, consultat el 30/12/2021. 
22 Norma UNE CWA15902-1 d’acord amb l’European Committee for Standardization, elaborada pel comitè tècnic 
AEN/CTN311 Industria de l’entreteniment, amb secretaria d’AENOR. 

https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.025%20-%20M.S.S.%20en%20artes%20esc%C3%A9nicas%20y%20espect%C3%A1culos.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/LIB.025%20-%20M.S.S.%20en%20artes%20esc%C3%A9nicas%20y%20espect%C3%A1culos.pdf
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Així, per al cas del Centre Obrer Recreatiu: 

• És preceptiu tenir una avaluació dels riscos laborals per a les activitats professionals de 
manteniment i realització d’espectacles, i mantenir i documentar una comunicació i 
coordinació empresarial en aquesta matèria amb les companyies artístiques i empreses 
col·laboradores. 

• Aquest projecte no preveu equips d’elevació i suspensió de càrregues. 
 
 

2.3.3. L’accessibilitat als edificis 

El que serà nou Codi d’accessibilitat de Catalunya, que es referirà a la llei d’accessibilitat vigent de 
2014, s’està desenvolupant. Per tant, l’actual i vigent Codi d’accessibilitat de Catalunya

23
 de 1995 es 

refereix a l’anterior llei d’accessibilitat
24

 de 1991. 

Els departaments de la Generalitat, en les actuacions que realitzin en l'àmbit de les respectives 
competències, promouran la supressió de barreres en la comunicació establint els mecanismes i les 
alternatives tècniques que facin accessibles els sistemes de comunicació i senyalització a tota la 
població garantint especialment el dret a la informació, la comunicació, la cultura, l'ensenyament, la 
sanitat, els serveis socials i l'oci.

25
 

Correspon als municipis l'aplicació de la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres, en l'àmbit 
de les competències que hagin d'exercir: (…) L'aplicació de les normes d'accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques en l'edificació, en l'exercici de la promoció i gestió d'habitatges, 
instal·lacions culturals, esportives, de lleure, turisme i centres docents. (…) L'elaboració dels plans 
locals d'adaptació i supressió de barreres arquitectòniques, així com les corresponents revisions 
quinquennals.

26
 

2.3.4. La qualitat ambiental als equipaments escènics i musicals 

La Generalitat de Catalunya atorga el distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments 
escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals als equipaments que atenguin determinats criteris 
de respecte ambiental i sostenibilitat. El Distintiu de garantia de qualitat ambiental per equipaments 
culturals té com a principal finalitat promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la 
planificació, projecció i gestió d'aquests serveis. L'objectiu és minimitzar els impactes ambientals i 
promoure el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de la 
normativa vigent.

27
  

Els criteris ambientals per a la categoria d’equipaments culturals escènics i musicals i centres i 
espais d’art es divideixen en 9 apartats: Estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió de 
residus, compres, mobilitat, ús eficient d'espais, qualificacions ambientals, sorolls i vibracions i 
informació i educació ambiental. 

  

                                                 
23 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
24 Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel 
Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 
25 Decret 135/1995, de 24 de març, Article 38 sobre la promoció de la supressió de barreres en la comunicació.  
26 Decret 135/1995, de 24 de març, Article 52 sobre les competències dels municipis. 
27 Resolució TES/577/2015, de 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris ambientals per atorgar el distintiu de 
garantia de qualitat ambiental als equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals. Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
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3. L’EDIFICI DEL TEATRE 

 

3.1. Una visió global del projecte 

Quan veiem com vivien els emperadors romans o els nobles en l’edat mitjana, o com eren els 
ferrocarrils de primera classe o els avions comercials dels anys 50, i ho comparem amb com és ara 
casa nostra, com anem en transport públic, quan anem a un hotel o quan fem ús de molts altres 
serveis, entenem que els conceptes de confort, comoditat i accessibilitat han canviat i s’han 
democratitzat en els darrers 40 anys. En aquest període, la tendència ha estat que les sales dels 
teatres reduïssin els seus aforaments a favor de més amplada i fondària entre butaques, 
pronunciessin la corba de desnivell entre fileres per millorar la visual de l’escena, eliminessin de la 
venda les localitats sense visibilitat. Els teatres han ampliat els punts de venda de localitats, eliminat 
les escales innecessàries, s’han equipat amb ascensors quan no en tenien, amb més i millors 
lavabos, més ben distribuïts i accessibles. A les sales ja no hi pot fer fred ni calor, ni es poden sentir 
sorolls de les canonades o de les motos que circulen pel carrer. Com no són iguals els vestidors dels 
estadis i dels gimnasos als de fa 30 anys, tampoc ho són avui els camerinos, els vestidors dels 
tècnics i del personal de sala, les sales d’artistes o les sales d’assaig. 

El confort, la comoditat i l’accessibilitat són avui imprescindibles. En general, els espectadors —com 
tampoc els artistes— no entendrien patir incomoditat en el teatre. 

Per això és necessari assolir, des d’un primer moment, un espai  de diàleg equilibrat entre l’arquitecte, 
amb els diferents projectistes d’estructura i instal·lacions, i el consultor escenotècnic. És 
responsabilitat i feina de tot l’equip que el projecte incorpori tot allò que necessitarà per al futur 
esdeveniment de les arts escèniques i musicals en un espai còmode i segur. En definitiva: per fer, 
d’un edifici, un teatre.  

3.1.1. La rehabilitació d’un edifici 
 

Molts projectes de teatres es basen en un edifici preexistent i/o en un solar de dimensions molt 
determinades; alguns d’aquests casos, com és el cas del Centre Obrer Recreatiu, són de restauració i 
rehabilitació d’un vell teatre o cinema. Altres projectes són obres menors o petites modificacions de 
millora que no n’alteren l’ús; i encara uns altres suposen aixecar un edifici nou, tot i que conservant-
ne alguna part, com per exemple la façana. 

La majoria dels edificis teatrals estan subjectes a canvis al llarg de la seva història, per adaptar-los a 
les noves necessitats, sempre canviants. Els experts diuen que, en general, cal reformar totalment els 
teatres cada 40 anys, i que cal rehabilitar-los parcialment de manera important i renovar les seves 
instal·lacions cada 20. Pensem-hi un moment: un sistema de climatització de 20 anys és obsolescent; 
ha esdevingut ambientalment i econòmicament ineficient, en relació a la millora en la tecnologia de 
producció i recuperació energètica que ha dut el progrés. L’estalvi en despesa corrent que 
representarà la substitució tecnològica justifica la inversió econòmica en un nou equip; fins i tot hi ha 
empreses que es fan càrrec de finançar aquesta inversió a canvi de fer-se temporalment amb la 
diferència entre els costos energètics amb el sistema vell i amb el nou. El mateix passarà amb la 
instal·lació elèctrica, l’enllumenat o amb l’equipament escenotècnic. 

En la restauració d’un edifici patrimonial, que es vol dedicar a les arts escèniques i musicals, cal 
harmonitzar la conservació i recuperació de l’ús del patrimoni cultural arquitectònic del passat amb 
l’actualització tecnològica i una certa estandardització de la forma de l’espai i de les seves 
instal·lacions, convenients per acollir els espectacles i altres esdeveniments que es promouen avui en 
dia. Assolir aquest compromís de segur que costarà haver de prendre decisions difícils, pel que es 
aconsellable comptar amb el millor assessorament tècnic possible. 
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Descomptant el cost del solar, la inversió necessària per a la restauració i rehabilitació d’un edifici 
existent no és necessàriament inferior al desembors per aixecar una obra nova. En general, cal 
preveure costos de construcció similars o fins i tot superiors. 

Finalment, abans de prendre la decisió sobre la conveniència de restaurar i habilitar un edifici 
patrimonial per a realitzar-hi arts escèniques, cal haver estudiat els costos d’explotació futurs, i veure 
si els condicionaments arquitectònics són tan importants que faran haver d’augmentar els recursos 
tècnics i humans per dur-la a terme, encarint a la fi la producció, o fent-la inviable econòmicament. 
 

3.1.2. L’edifici i el seu entorn 

Malgrat que no s’ha comentat abans, possiblement és la darrera oportunitat per explorar la viabilitat 
tècnica i urbanística de desenvolupar el volum edificable de la caixa escènica, que es troba 
situada al volum més meridional i —paradoxalment— de menys altura del conjunt de la finca de la 
plaça de la República 15 de Montesquiu. 

 

En apujar la coberta de l’escenari, l’espai guanyat es podria dedicar a encabir-hi un teler, en el qual 
seria possible la suspensió i el moviment vertical de telons, decorats, il·luminació, pantalles,…  per 
exposar-les o ocultar-les del públic, tal com s’ha fet en els teatres a la italiana des del Barroc. 

Creiem que aquesta actuació no es pot ajornar per més endavant, atès que, quan s’hagin fet les 
actuacions en què s’està treballant actualment, no serà tècnicament i econòmicament viable 
desmuntar la coberta i refer l’estructura uns metres més amunt. Per tant, cal adoptar l’opció que 
Centre Obrer Recreatiu sigui un teatre amb teler o bé renunciar-hi definitivament. 
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Per assolir el confort acústic a la sala cal abans haver aconseguit un baix nivell de contaminació 
acústica, tant pel que fa als sorolls generats a l’interior de l’edifici com dels que provenen de fora. És 
imprescindible l’assessorament en acústica que, en el cas del projecte del Centre Obrer Recreatiu, és 
a càrrec d’Ivana Rossell, qui preveurà les mesures per obtenir el confort acústic adequat per a públic i 
artistes i minimitzar el soroll. 

A l’interior, el sistema de climatització és una important font de soroll i de transmissió de vibracions a 
la sala del teatre. En el càlcul i disseny s’ha d’haver previst aquest efecte per dimensionar les 
màquines, els blocs silenciadors i altres sistemes de fixació, els conductes, els difusors, la velocitat de 
l’aire, etc., de manera que s’assoleixi un nivell de soroll per la impulsió de l’aire i vibracions 
transmeses adequat per a cada activitat: els requeriments no seran els mateixos per a una funció de 
teatre de veu sense amplificar que per a una festa amb orquestra de ball. Atenent la norma

28
 que 

recomana per a aquest tipus d’espais una relació de soroll (NR) de 25, es recomana que el soroll de 
la impulsió d’aire del sistema de climatització no superi els 30dB(A), mesurats a 1m del difusor. 

A l’escenari, tots els equips han de ser silenciosos i no han de transmetre vibracions. Cal fer atenció 
als equips amb motor: ascensors, muntacàrregues i plataformes elevadores, polispasts elèctrics i 
equips aeris motoritzats, ventilacions forçades d’equips electrònics, projectors i projectors mòbils, 
projectors de vídeo, màquines de fum i boira,… També als equips amb parts mòbils: politges, 
engranatges, eixos de transmissió, palanques, frens,… Les superfícies que es trepitgen: taules de 
l’escena, ponts, practicables i tarimes, escales i rampes, etc. Una màquina sola podrà ser 
raonablement poc sorollosa, però la suma dels petits sorolls de totes les màquines de l’escenari pot 
superar fàcilment el límit admissible per al públic mitjà. 

A la sala cal preveure el soroll de: descàrregues de sanitaris, canonades i teulades de fibra en cas de 
pluja, obertura i tancament de portes, portes automàtiques, seients abatibles, sorolls provinents 
d’altres espais de l’edifici, com el vestíbul, el bar –el molinet de cafè,– sales annexes, etc. 

Finalment, cal evitar el soroll provinent de l’exterior de l’edifici, que es podria produir si l’ambient 
exterior fos molt sorollós pel trànsit de vehicles, altres locals d’oci, etc. o bé que l’aïllament acústic fos 
insuficient. 

Pel contrari, hem de preveure i prevenir l’impacte que puguin generar les activitats al teatre en forma 
de contaminació acústica per al veïnat i l’adequació a les ordenances i els mapes acústics. Caldrà 
valorar la conveniència i viabilitat de millorar l’aïllament acústic de l’edifici o bé limitar l’ús o els horaris 
per a espectacles musicals, especialment si tenen amplificació i/o un nivell acústic molt alt. 

En zones d’ús recreatiu i d’espectacles, els valors límit d’immissió sonora a l'ambient exterior, 
produïda pels mitjans de transport, de transport aeri, per les activitats i el veïnat, instal·lacions de tir, 
dels vehicles de motor i de les motocicletes,  estan regulades per la llei de protecció contra la 
contaminació acústica

29
 i, quan escau, per ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i 

vibracions aprovades per les entitats locals. 

Cal insistir en què la sensibilitat dels espectadors d’un espectacle de baix nivell sonor vers la 
interferència de soroll és molt alta i pot esdevenir motiu de conflicte i queixes reiterades per part dels 
espectadors. D’altra banda, cal preveure la disposició si més no d’una part del veïnat del teatre, 
espacialment si es tracta d’una zona urbana residencial, per tolerar la immissió sonora procedent de 
les activitats musicals i d’un ambient animat al carrer. En casos de conflicte entre les activitats de 
lleure i el descans dels veïns, és tendència restrènyer les activitats, tan pel que fa en nombre com en 
l’horari. 

                                                 
28 La norma ISO 1996-1: 2003 defineix les quantitats bàsiques que s'han d'utilitzar per a la descripció del soroll en entorns 
comunitaris i descriu els procediments bàsics d'avaluació. També especifica mètodes per avaluar el soroll mediambiental i 
proporciona orientació sobre la predicció de la possible resposta de molèstia d'una comunitat a l'exposició a llarg termini de 
diversos tipus de sorolls ambientals. 
29 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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3.2. La sala 

La tecnologia audiovisual d’avui dia permet realitzar grans concerts, concebuts per a enormes estadis 
esportius per a més de 50.000 espectadors, en què la imatge i el so són amplificats convenientment 
per arribar a tota l’audiència, fent viables econòmicament costosíssimes produccions. A l’altre extrem 
de l’escala: petites sales, per a menys d’un centenar persones, programen espectacles de petit format 
amb recursos molt modestos, gràcies segurament a l’aportació de fons públics i subvencions, o a que 
la sala forma part d’un complex més gran en què pot compensar les possibles pèrdues. Entre una 
banda i l’altra hi ha tot un ventall de possibles capacitats. Des del punt de vista del públic —però 
també dels artistes i creadors— ambdues experiències artístiques tenen poc a veure. 

3.2.1. L’aforament 

L’aforament en un teatre és la seva capacitat de seients. En principi: com més seients té un teatre 
més ingressos pot preveure. La capacitat de la sala és potser el paràmetre més important que s’ha de 
decidir a l’hora d’afrontar l’encàrrec d’un teatre. Per fer-ho, cal considerar diversos factors: 

• La mida i disposició de l’auditori està determinat per la distància en què el públic pot veure i 
sentir allò que se li presenta a escena. Per a la veu parlada, la distància màxima acceptada 
fins al prosceni és normalment de 20m. Aquesta distància és també el límit convencional en 
què es poden apreciar les expressions facials dels actors. Com que els estàndards actuals de 
seguretat, comoditat i accessibilitat han reduït en un terç la densitat d’espectadors en els 
blocs de butaques (que han passat de més de 2,5 a 1,80 espectadors per m

2
), l’aforament per 

a teatre de paraula s’ha ha anat limitant bastant per davall del miler d’espectadors. En canvi, 
per a espectacles musicals i òpera, en què la projecció de la veu és més gran i el maquillatge, 
els vestits i l’expressivitat corporal són més exagerats, com també en el ballet, podrem 
convenir que la distància en què es garanteix la comunicació s’amplia fins als 30m. 
L’audiència, disposada en diversos nivells, pot superar les 2.000 persones.

30
 

• El so que percebem des d’un auditori és el resultat del so emès a l’escenari més les 
reflexions que el mateix so ha produït en la sala. El volum, la disposició i els materials de les 
superfícies de la cambra condicionen la definició d’aquest so. Segons es tracti de veu 
parlada, veu cantada, instruments de música, grups de cambra, grans conjunts simfònics, 
òpera i sarsuela, teatre musical,… hom requerirà un volum de sala diferent. 

• La proximitat del públic amb els actuants, la sensació d’intimitat, afavoreix la comunicació 
artística. La propinqüitat permet copsar clarament cada gest i matís de l'expressió dels actors. 
També la col·locació de l'audiència al voltant de la dramatúrgia o, fins i tot, la interacció dels 
artistes entre el públic. D’altra banda, la cohesió de l'audiència reforça la participació i 
l’experiència de viure un acte únic i efímer, el goig de formar part d’una comunitat amb 
interessos coincidents. Des del punt de vista dels actuants, un bon espai ha d’aconseguir 
l’efecte de sentir-se envoltat, acaronat pel públic. En alguns formats de sala, això 
s’aconsegueix augmentant la verticalitat de la disposició del públic, fent l’efecte de "mur de 
persones", alhora que el públic té una visió clara i pròxima de l'escena. De vegades, per 
aconseguir aquest efecte, el públic es situa en una sèrie de balcons poc profunds a les 
parets, tècnica demostrada en les sales d'òpera i en les galeries dels tradicionals corrals de 
comèdia. Cal assenyalar també els casos en què, a causa de la poca venda de localitats, la 
sensació de seure envoltat de seients buits pot arruïnar la qualitat de l'experiència del teatre. 
En dissenyar la disposició de l’audiència cal preveure els recursos per contrarestar aquest 
efecte. 

• A partir de 150 persones d’aforament autoritzat, el Reglament d’espectacles
31

 prescriu 
l’obligació de disposar d’un equip de control d’accés en el nombre d’efectius, funcions i 
requisits de formació per a l’habilitació d’aquest personal. Atès que la contractació d’aquest 

                                                 
30  Per exemple: la sala del Gran Teatre del Liceu té capacitat per 2.292 persones distribuïdes en 6 plantes, una alçada de 
20m i una fondària de 33m. 
31 Articles 56 a 65 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 



 
 

 
 
 
 

Equipament escènic del Teatre El Centre de Montesquiu. Projecte bàsic 20  
 

Àrea de Cultura 

Gerència de Serveis de Cultura  

Oficina de Difusió Artística 

 

servei seria una despesa corrent important en la gestió, sempre que sigui possible es 
recomana valorar ajustar l’aforament per davall de 150 persones. 

 

Per al Centre Obrer Recreatiu es proposa un aforament de fins a 138 localitats, situades en: 

• Una graderia en 10 fileres amb 97 seients col·locats a portell, o 101 seients si és possible 
allargar el forjat de les files 9 i 10 sobre el passadís d’entrada. 

• Fins a 3 bancs de seients o cadires per a 31 persones, col·locats a portell, que es podran 
muntar o no, depenent de les necessitats. 

• Lloc per a 3 persones amb mobilitat reduïda, que es desplacen en la pròpia cadira de rodes, i 
els seus acompanyants. 

 
3.2.2. El format 

El format de sala de teatre de tipus frontal amb torre escènica o teatre a la italiana, que va sorgir 
de les sales d’òpera del s. XVII a Itàlia, ha dominat el disseny dels auditoris durant més de dos-cents 
anys, arribant al seu apogeu a les darreries del dinou i començament del vint. Des d’aleshores, s’han 
explorat diversos formats en la recerca d’una major intimitat teatral, que ha evolucionat transformant 
gradualment la sala del teatre des d’un espai on fer societat —cal recordar que durant els espectacles 
no s’apagava la il·luminació de la sala—, cap a un format en què s’esborra l’embocadura que separa 
l’acció del espectadors, per afavorir una major immersió del públic en l’espectacle. 

La majoria dels teatres actuals són a la italiana i la major part dels espectacles que es fan són per a 
aquest format. Les produccions que s’han creat per a un altre format i que volen anar de gira, solen 
tenir l’adaptació al format frontal estàndard. L’opció del format a la italiana és gairebé obligat en les 
poblacions que només disposin d’un teatre. Per això, l’elecció d’un altre format és recomanable en 
aquelles poblacions que ja disposin d’una sala convencional. 

Pel que fa a la rehabilitació de teatres antics a la italiana, és habitual conservar-ne el format, si bé és 
freqüent reduir l’aforament per les raons que esmentàvem més amunt. Aquesta tria oferirà moltes 
possibilitats de programar espectacles en el format de teatre convencional; tanmateix farà difícil acollir 
propostes en altres formats, amb diferents disposicions del públic respecte de l’escena, habituals en 
el circ i el teatre gestual i del moviment, els nous llenguatges dramatúrgics, els espectacles amb 
interactivitat, immersió sensorial,… 

Per al Centre Obrer Recreatiu es proposa el model de sala de teatre de tipus frontal o a la italiana, 
amb embocadura, que serà dels pocs elements que es podran conservar del teatre original, però 
sense torre escènica ni teler, perquè actualment no hi ha altura disponible. 

3.2.3. Configuracions del programa 

Cal advertir que, moltes vegades, la polivalència d’un equipament és inversament proporcional a la 
seva eficiència, i de l’eficiència en depèn la viabilitat. Una nau diàfana serà molt polivalent, perquè 
permetrà infinitat de configuracions. Però, si cada cop que s’hi fa una producció s’ha de proveir i 
muntar tota la infraestructura necessària, els costos en temps i recursos seran molt grans i no es 
podran justificar. A l’altra banda, en una sala equipada fins dalt, amb tot de recursos, podrem acollir 
produccions gairebé amb qualsevol requeriment, amb unes despeses raonables, però amb la inversió 
necessària per construir i equipar el teatre possiblement es podrien fer dos equipaments diferents 
més especialitzats. 

Així doncs, la polivalència no sempre és virtut. Cal arribar a un compromís entre polivalència i 
especialització de l’equipament. 

Per al Centre Obrer Recreatiu hem previst situar la major part del públic en una graderia fixa, amb 
seients fixes, enfrontada a l’embocadura. En funció de les necessitats, davant la graderia s’hi podran 
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posar uns bancs o uns rengles de cadires. Darrera l’embocadura, a l’escenari, actuen els artistes 
sobre les taules, a peu pla. Per donar una major i agradable sensació de proximitat, els teatres a la 
italiana solien avançar l’escena amb un prosceni o “corbata” sobre el pati de butaques, que nosaltres 
hem previst en dues possibles profunditats, per adaptar-lo en funció de les necessitats: sense 
corbata, amb corbata d’1m de profunditat o de 2m de profunditat. 

Per al projecte d’equipament escènic, hem estudiat un sistema plataformes modulars, per a l’escenari 
i el prosceni, regulables en alçada manualment, encastades al paviment. Tenen un mecanisme que 
permet pujar les taules de l’escena, una per una i amb poc esforç, a diverses alçades, en funció de 
les necessitats. Malauradament, la partida pressupostària per aquest sistema ronda els 200.000€ i, 
pensant en la impossibilitat econòmica per afrontar-ho en aquest moment, podem ajornar aquesta 
inversió. En qualsevol cas, el disseny que hem preparat admet fer aquesta inversió més endavant 
sense alterar el que fem ara: cal preveure l’encast i l’espera al paviment i una alternativa econòmica 
per fer de taules de l’escenari a peu pla. 

Sense proveir les tarimes regulables en alçada esmentades, aquestes són algunes configuracions del 
programa possibles al Centre Obrer Recreatiu: 

• Cinema: amb el públic a la graderia i la fila 0 feta amb cadires. 108 localitats 

• Teatre: escena a peu pla; amb el públic a la graderia i en 3 bancs de seients o cadires. 138 
localitats. 

• Dansa, dansa tradicional: amb l’escena a peu pla; amb el públic a la graderia i en 1 banc de 
seients o cadires, per tal que tothom al públic pugui veure els peus dels dansaires. 117 
localitats. 

• Màgia, cabaret, jazz, música tradicional: amb el públic a la graderia i en 8 taules amb 4 
cadires per taula situades davant l’embocadura. 131 localitats. 

• Teatre infantil i familiar: escena a peu pla; amb el públic a la graderia i assegut a terra, en 
un espai dedicat sobre una moqueta i uns coixins. Aforament definit pel projecte d’activitat. 

• Sessions de ball: 95m
2
 de pista de ball davant la graderia i fins al fons de l’escena; qui ho 

vulgui, assegut a la graderia; DJ a la cabina. Aforament definit pel projecte d’activitat. 

• Ball amb música en viu: 60m
2
 de pista de ball davant la graderia i davant una tarima, 

posem, de 6m x 4m, cedida o llogada per als músics; qui ho vulgui, assegut a la graderia. 
Aforament definit pel projecte d’activitat. 

Amb les tarimes regulables en alçada instal·lades, aquestes són algunes altres possibles 
configuracions al Centre Obrer Recreatiu, que s’afegeixen a les anteriors: 

• Teatre: escenari situat a 1m d’altura, sense prosceni o “corbata”, escenari amb el públic a la 
graderia i en 3 bancs de seients o cadires. 138 localitats. 

• Dansa: amb l’escena a 1m d’altura, amb 1m de prosceni o “corbata” per ampliar l’àrea 
escènica; amb el públic a la graderia i en 2 bancs de seients o cadires com a màxim, per tal 
que tothom al públic pugui veure els peus dels dansaires. 128 localitats. 

• Música de cambra, varietats: amb l’escenari situat a 1m d’altura i la fondària ampliada amb 
2m més de prosceni; el públic a la graderia i en només 2 bancs de seients o cadires. 128 
localitats. 

• Ball amb música en viu: 60m
2
 de pista de ball davant la graderia i davant una tarima 

instal·lada regulable en altura per als músics; qui ho vulgui, assegut a la graderia. Aforament 
definit pel projecte d’activitat. 

• Música coral: amb l’escenari fent una graderia per al cor (per exemple: a 0,6m 0,8m i 1m) i 
els músics davant, 0,40m d’altura. 

• Circ: amb el públic assegut a la graderia i a l’escenari configurat en graderia; escena central 
amb públic a banda i banda. 138 localitats 
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3.2.4. Les visuals 

Una localitat amb mala visió pot ser origen de reclamacions, però sempre dependrà del gènere de 
l’espectacle: no és el mateix veure el concert d’un cantautor, al que és suficient veure de cintura en 
amunt, que a una companyia de dansa contemporània que evoluciona per terra; tampoc ho és veure 
un actor a peu pla que una pantalla de 6m d’altura des d’una localitat al fons de la platea, sota el 
balcó. En relació a la visibilitat, tots els teatres tenen un conjunt de localitats sobre les que no hi ha 
dubte sobre la seva optimitat; ara, sempre hi ha unes localitats que, en determinats espectacles, 
poden provocar la queixa dels espectadors. Per això, abans de posar a la venda un espectacle cal 
haver-ne estudiat la implantació al teatre i preveure l’anul·lació d’algunes localitats si fos necessari, o 
informar els compradors dels destorbs que es podran trobar i oferir-les a millor preu. 

En una teatre, tots els espectadors asseguts haurien de poder veure íntegrament el quadre d’escena, 
per la qual cosa és necessari que la visual que passa pels ulls fins la línia del prosceni no hi trobi 
obstacles, és dir, que passi per damunt del cap dels espectadors que hi hagi asseguts davant. Dit 
d’una altra manera: la visual d’una localitat ha de passar com a mínim 127mm per sobre de l’altura 
dels ulls de l’espectador del davant (la següent visual). Considerant la possibilitat de posar les 
butaques a portell, cal determinar amb prudència els espectacles que admeten més de dues fileres de 
localitats al mateix nivell, llevat que un estudi d’isòptica demostri que no hi ha inconvenient. La corba 
ideal a les platees i els amfiteatres de les sales d’espectacles és del tipus potencial. Hi ha estudis 
arquitectònics que han desenvolupat la funció matemàtica que descriu aquesta corba. 

Una altra condició relacionada amb les visuals: en molts cinemes, la visual de les primeres fileres pot 
estar per sota de la línia inferior de la pantalla. Tanmateix, les visuals negatives –per davall de 0°– no 
són admissibles en espectacles teatrals i especialment de dansa, en què els espectadors asseguts a 
la primera fila han de tenir la visual per sobre de la superfície de l’escena per poder veure els peus 
dels actuants fins al fons. Si considerem que l’altura de la visual d’un espectador adult assegut en una 
butaca és de 1,12m, aquest és el desnivell màxim entre l’escena i la platea; per a sales en què 
s’espera molt de públic infantil s’hauria de rebaixar aquesta cota. 
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L’estudi de la isòptica des de tots els punts de l’audiència determinarà els pendents correctes i 
l’aforament final de la sala. Alguns defectes importants no s’aprecien a la vista dels plànols de planta i 
de secció; de vegades, és necessari fer una simulació CAD de la sala en 3D, especialment des de les 
localitats que es preveuen més conflictives a fi d’analitzar-ne les visuals i proposar alternatives. 
Caldrà preveure el destorb dels caps dels espectadors de les files de davant, les columnes, l’altura de 
les baranes, cornises i balcons, les visions massa laterals, les descobertes,… 

Al Centre Obrer Recreatiu preveiem dificultats visuals amb el públic que seu a les bancades de 
cadires, que es situen a la mateixa altura, especialment quan afegim la tercera, perquè les persones 
que hi seguin trobaran al davant els caps de dues fileres de cadires a portell. Es pretén reduir aquest 
efecte amb l’ús del prosceni i l’eliminació d’una fila de cadires, o bé fent seure els nens a les primeres 
dues fileres, o amb alguna altra distribució de les cadires, com les descrites més amunt a 
Configuracions del programa. 

3.2.5. Les butaques, la graderia 

En teatres amb moltes fileres de butaques i/o diversos pisos, la butaca ha de tenir un sistema que 
permeti instal·lar-les amb la inclinació del seient i del respatller adequades a la visual de l’espectador, 
més reclinada si es troba per davall de la cota de l’escenari i més incorporada si es troba a la part alta 
de l’audiència. En el cas que no hi hagi ningú assegut, el seient ha de recuperar automàticament la 
posició vertical per facilitar el pas de les persones entre filera i filera. 

La reacció al foc de butaques i seients entapissats que formin part del projecte en cinemes, teatres, 
auditoris, salons d’actes, etc., han de passar l’assaig segons les normes UNE-EN 1021-1:2015 
(Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat – Part 1: font d’ignició: cigarreta en combustió) i 
UNE-EN 1021-2:2006 (Valoració de la inflamabilitat del mobiliari entapissat – Part 2: font d’ignició: 
flama equivalent a un llumí). En els edificis i establiments d’ús de Pública Concurrència, els elements 
tèxtils suspesos, com telons, cortines, cortinatges, etc., han de ser Classe 1 conforme a la norma 
UNE-EN 13773:2003 (Tèxtils i productes tèxtils. Comportament al foc. Cortines i cortinatges. 
Esquema de classificació).

32
 

A la platea i els amfiteatres de les sales de teatre, les butaques s’arrengleren en fileres, normalment 
rectes, paral·leles a la boca del teatre, però també poden ser arcs circulars. 

En sales per a públic tals com cinemes, teatres, auditoris, etc. el dimensionament dels passos entre 
fileres de seients fixos

33
 s’ha de fer tal com indica el Codi Tècnic: 

34
 

• En fileres amb sortida al passadís únicament per un dels seus extrems: amplada ≥30cm quan 
tinguin 7 seients, i 2,5cm més per a cada seient addicional, fins a un màxim admissible de 12 
seients. 

• En fileres amb sortida al passadís pels seus dos seus extrems, amb menys de 30 seients: 
amplada ≥30cm en fileres de 14 seients com a màxim, i 1,25cm més per a cada seient 
addicional. 

• En fileres amb sortida al passadís pels seus dos seus extrems, amb 30 seients o més: 

amplada  ≥0,50cm. No es limita el nombre de seients, però queda condicionat per la longitud 
dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida del recinte. 

• Cada 25 fileres com a màxim, es disposarà un pas entre fileres d’amplada ≥120cm. 

Pel que fa als passadissos, hi ha dues opcions: amb passadís central o sense passadís central. Les 
sales en què s’hagi de celebrar actes de tipus protocol·lari potser preferiran tenir un passadís central, 
que té connotacions simbòliques més honorables i recull tota l’atenció del públic quan hi evoluciona 
una persona homenatjada rumb a una escala centrada que puja a l’escena. També ho preferiran els 

                                                 
32 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (CTE-DBSI). 
33 Es prendrà l’amplada determinada per les projeccions verticals més pròximes de dues fileres consecutives, incloses les 
taules, taulells o altres elements auxiliars que puguin existir. Els seients abatibles que es col·loquen automàticament en 
posició elevada poden considerar-se en dita posició. 
34 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (CTE-DBSI). 
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amants de music-hall i els espectacles de varietats, en què els artistes baixen a la platea i interactuen 
amb el públic; les vedets s’estimaran més un passadís central. 

Ara bé, les millors butaques d’una sala són justament les del centre de cada filera. Els teatres més 
funcionals, en els que prima el confort i donar les màximes prestacions visuals i auditives als 
espectadors preferiran ocupar l’espai central amb butaques, i entrar en les fileres de seients des dels 
seus dos extrems. En aquest cas també hi ha dues maneres: un sol bloc de seients central amb els 
passadissos als extrems, a tocar de les parets o de les llotges; o bé amb tres blocs de seients 
separats per dos passadissos. La tendència es decanta més aviat cap a aquests models sense 
passadís central. 

La següent decisió a prendre és sobre l’arrenglerament de les butaques. A la manera una darrera 
l’altra hi ha l’alternativa de posar-les a portell, que és col·locar-les de forma que les posicions de les 
d'una fila corresponguin als punts mitjans de les files immediates. Aquesta opció afavoreix la visibilitat 
especialment dels seients centrals. En canvi, les localitats més laterals no veuen afavorida la seva 
visió amb aquest sistema, perquè les visuals són esbiaixades, pel que, amb una distribució amb tres 
blocs, les butaques dels laterals poden arrenglerar-se alineades. 

Les condicions que s’estableixen de manera general per a escales (trams, replans intermèdies, 
dimensions dels esglaons, passamans, etc.) no són aplicables als passadissos d’accés a les localitats 
en els amfiteatres de las sales dels auditoris, teatres, cinemes, etc. Encara que aquests passadissos 
solen tenir esglaons per a ajustar-se al pendent de la secció longitudinal de la sala, imposada per a 
garantir la visió des de cada localitat, no per això adquireixen el caràcter d’escales (les condicions de 
les quals, d’altra banda, no podria complir en la majoria dels casos) sinó de passadissos esglaonats 
i/o amb  pendent. No obstant es recorda que aquests passadissos cal dimensionar-los com les 
escales no protegides.

35
 

Els passadissos esglaonats d’accés a localitats en zones d’espectadors tals com patis de butaques, 
amfiteatres, graderies o similars, tindran esglaons amb una dimensió constant de contrapetja. Les 
esteses podran tenir dues dimensions que es repeteixin en esglaons alternatius, a fi de permetre 
l’accés a nivell a les fileres d’espectadors.

36
 

L’amplada dels passadissos esglaonats serà
37

: 

• Per a l’evacuació descendent, l’amplada (en metres) ha de ser igual o superior a les persones 
a evacuar per aquest passadís entre 160. 

• Per a l’evacuació ascendent, l’amplada ha de ser igual o superior a les persones a evacuar 
entre la diferència de 160 menys 10 vegades l’altura d’evacuació (en metres). 

• L’amplada mínima serà de 0,80m per a menys de 26 persones, 0,90m per a menys de 51 
persones i 1,00m per a més de 50 persones.

38
 

Per al Centre Obrer Recreatiu es proposa un aforament de fins a 138 localitats, situades en: 

• Una graderia en 10 fileres amb 97 seients, o 101 seients si és possible allargar el forjat de les 
files 9 i 10 sobre el passadís d’entrada, col·locades a portell, que és posar-les de forma que 
les posicions de les d'una fila corresponguin als punts mitjans de les files immediates 

• Fins a 3 bancs de seients o cadires per a 31 persones, col·locades a portell, que es podran 
muntar o no, depenent de les necessitats. 

                                                 
35 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (CTE-DBSI), Reial Decret 314/2006, de 17 de 
març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i modificacions posteriors, amb modificacions conforme al Reial Decret 
732/2019, de 20 de desembre. 
36 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat (CTE-DBSUA), amb modificacions 
conforme al Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre. 
37 Tal com determinen les condicions d’evacuació establertes a l’apartat 4 de la secció SI 3 del CTE-DBSI per a escales no 
protegides, inclús passadissos esglaonats d’accés a localitats en amfiteatres, graderies i tribunes de recintes tancats tals 
com cinemes, teatres, auditoris, pavellons poliesportius, etc. 
38 Tal com determina la Taula 4.1 per a les escales d’ús general el Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat 
d’utilització i accessibilitat (CTE-DBSUA), amb modificacions conforme al Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre. 
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• Lloc per a 3 persones amb mobilitat reduïda, que es desplacen en la pròpia cadira de rodes, i 
els seus acompanyants. 

 

 
 

3.2.6. El to de la sala 

Algunes sales realment singulars són un espectacle en sí mateixes. Quan hem assistit al concert d’un 
artista al Palau de la Música, per exemple, difícilment podrem recordar-lo sense que ens vingui a la 
memòria la imatge del magnífic espai en què va esdevenir. Ara bé, llevat d’aquests edificis 
excepcionals, la sala d’un teatre roman sempre més o menys igual, i són els espectadors els que 
repeteixen. Els directors i els escenògrafs s’esforcen en que cada espectacle sigui diferent, 
sorprenent-nos amb un decorat realista, una il·luminació expressionista, una immensa pantalla amb 
projecció videoart, una escenografia en moviment que desborda els límits de l’escena i envaeix la 
sala,… Com hem explicat quan parlàvem del format de teatre a la italiana, la necessitat de “fer entrar” 
els espectadors dins dels espectacles ha fet que la sala –cada dia igual a l’anterior– hagi de cedir el 
protagonisme a l’espectacle –cada dia diferent–. 

Possiblement, el cinema –ens– ha canviat per sempre l’experiència d’anar a veure un l’espectacle. La 
façana d’un cinema és espectacular, il·luminació a dojo, pantalles i cartelleres lluminoses, rètols de 
neó. El públic fa cua, xerra animadament, compra crispetes i coca-coles en un ambient sorollós, un 
excés d’informació que prové de totes bandes. Quan entrem a la sala és tot al contrari: fosca, neutra, 
ens asseiem i concentrem tota l’atenció en la pantalla —gairebé és impossible veure res més— i la 
informació pels altaveus és única i clara. 

Tampoc és tracta que la sala del teatre no sigui bonica i espectacular, i ofereixi motius de distracció. 
Es tracta que, en apagar la llum de sala per començar l’espectacle, les parets i el sostre 
desapareguin, esdevinguin invisibles, que res pugui distreure’ns de concentrar-nos en l’escena. 

En moltes sales de teatre actuals el terra, parets i sostre tenen un to excessivament clar i lluminós. 
Aquest defecte és més greu com més ens acostem a l’embocadura. La direcció tècnica d’alguns 
teatres han corregit aquest greu defecte tan bon punt l’arquitecte ha lliurat l’obra: només cal 
comprovar com era l’embocadura de la Sala gran del Teatre Nacional de Catalunya quan van 
inaugurar –un triple marc de fusta clara– i com és ara. 
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Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (Barcelona) 

El confort de l’activitat cultural necessita unes condicions ambientals adients, acústiques i lumíniques. 
La manca d’assoliment d’aquestes condicions incideix de manera negativa en el bon 
desenvolupament de les activitats que s’hi duen a terme

39
. 

Al Centre Obrer Recreatiu es recomanen tons foscos, especialment com més ens acostem al quadre 
escènic. Cal preveure els mitjans per evitar que entri llum de l’exterior i es pugui fer fosc a la sala, 
especialment de de dia. 

3.2.7. L’acústica de la sala 

Després d’una lenta evolució al llarg de mil·lennis, la psicoacústica ha canviat molt en la nostra 
societat en poques dècades. La nostra oïda té de natural una enorme capacitat d’adaptació, 
d’ambients molt sorollosos fins al silenci (per això, la intensitat acústica cal mesurar-la en escala 
logarítmica). Tanmateix, avui dia, tots tenim un televisor amb comandament a distància i quan no 
sentim prou bé una conversa, premem un botó per apujar el so. Hem perdut la capacitat de parar 
l’orella i adaptar la nostra oïda a les condicions ambientals i, en un espectacle d’avui dia, és 
inconcebible haver de fer el mínim d’esforç per sentir-hi. Lamentablement, ja sempre identifiquem que 
quan el so és baix d’intensitat, per sota de la nostra zona de confort, és per algun problema tècnic, i 

                                                 
39 Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, octubre 2010, pàg. 30. 
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quan s’esdevingui, indefectiblement el públic es girarà cap al control fent escarafalls al tècnic de so 
perquè hi faci alguna cosa. Això ens duu a afirmar que l’acústica als espectacles és un afer molt 
sensible, que serà font de reclamacions si no es fa una previsió tècnica molt acurada. 

Primer de tot, pel que fa a l’acústica natural de la sala. El so que arriba a l’espectador és una mescla 
del so directe de la font sonora més el so reflectit. Les característiques sonores d’una sala de teatre 
depenen del volum de la sala i de la disposició i propietats reflexives o absorbents dels paraments, 
sostre, sòl i mobiliari. La combinació d’aquests elements influirà en el temps de reverberació, la 
intel·ligibilitat de la parla i el color del so. Aquí la cosa es complica, perquè les característiques 
sonores necessàries són diferents, depenent de l’activitat que hi haguem de fer: 

Temps de reverberació adequats a cada activitat 

Rt60 

(s) 
0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 

 veu parlada         

    teatre       

    música 
amplificada 

      

     òpera      

     música de cambra     

       música orquestral  

        música religiosa 

 
El domini dels diferents elements per preveure i assolir unes determinades característiques sonores 
en les diferents configuracions de la sala és matèria d’un projecte tècnic altament especialitzat que ha 
de realitzar un enginyer acústic, en el cas del projecte del Centre Obrer Recreatiu, la Ivana Rossell. A 
partir d’haver decidit quines seran les característiques a satisfer, aquest projecte prescriurà la forma i 
els materials amb què caldrà construir per aconseguir-ho. 

En acústica, la polivalència complica i encareix considerablement la solució acústica adequada. És 
molt convenient plantejar si val la pena l’esforç econòmic i d’explotació d’haver d’implementar una 
acústica variable a la sala per tal d’assolir les condicions acústiques per a la música no amplificada: 
òpera, música de cambra, cant coral, música orquestral, etc. Si hi ha la possibilitat, és sempre millor 
que aquest tipus d’espectacles es programin en una altra sala que compleixi els requeriments 
acústics necessaris. Un teatre no és un auditori i un auditori no serà mai un teatre. 

Com hem vist al quadre, les característiques acústiques per a escoltar teatre són força semblants a 
les necessàries per a la música amplificada (el temps de reverberació ha de ser d’entre 1 i 1,4 
segons). Assumint que haurem arribat als paràmetres característics per a teatre gràcies al projecte 
acústic, podrem apuntar les solucions electroacústiques que complementaran l’equipament 
escenotècnic per realitzar concerts de música amplificada, musicals, etc. 

Havent advertit abans que, pel que fa al sentit de l’oïda, l’exigència del públic és crítica, correspon 
proporcionar al tècnic de so totes les eines per tal que realitzi la seva feina en les millors condicions 
possibles, començant per col·locar-lo en una posició privilegiada dins de l’auditori, en la mateixa 
acústica que el públic. Si el tècnic de so no sent en les mateixes condicions que el públic és 
impossible que ajusti el so a les necessitats d’escolta del públic, a temps real, mentre dura 
l’espectacle. 

Finalment afegir que hi ha un factor cultural i de gènere en el disseny del so dels espectacles, que és 
necessari entendre i apreciar. No és el mateix el subtil reforç de la veu en un drama que la 
sonorització més evident en una comèdia o un musical. No té res a veure el nivell de la música en un 
ballet rus amb la d’un ballet francès. Tampoc tindrem el mateix en un concert de jazz clàssic que en 
un tablao flamenco. 
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3.2.8. L’enllumenat de sala, de treball, d’emergència i de senyalització 

Es compliran els paràmetres d’il·luminació per a llocs de pública concurrència i de treball que fixen les 
normes.

40
  

Cal distingir, si més no, cinc sistemes d’il·luminació diferents per a la sala: 

• L’enllumenat de treball, és el que estarà encès més hores, ha de ser blanc, amb un índex 
de rendiment de color (Ra) ≥90, de baix consum i prou repartit com per netejar i fer tasques 
de manteniment sense ombres. 

• La llum de sala, ornamental i de circulació per quan hi ha el públic; el reforç a les cruïlles de 
circulacions, a les portes de sortida i a l’interior dels cancells, ajuden a l’agilitat de l’entrada i 
sortida dels espectadors. Haurà de ser totalment regulable de forma contínua i sense salts 
des del fosc fins al màxim, i controlable amb el sistema immòtic i amb la taula de il·luminació 
d’espectacles pel protocol de comunicacions DMX. Aquesta il·luminació la prescriurà el 
projecte d’equipament escènic. 

• La il·luminació per a la funció, tènue al control i a l’interior dels cancells d’entrada a la sala, 
i fosc a la sala Aquesta il·luminació la prescriurà el projecte d’equipament escènic. 

• La il·luminació de balisa en les rampes i en cadascun dels esglaons de les escales
41

 i la 
senyalització lluminosa de les sortides d’emergència. També és recomanable la senyalització 
il·luminada del número de filera, ja sigui encastat a terra o al lateral de la butaca. Tota 
aquesta il·luminació ha de ser fixa durant les funcions, pel que, a l’hora d’escollir les 
lluminàries, és imprescindible que la llum de senyalització —no la d’emergència— no il·lumini 
ni reverberi vers l’escena. Aquesta il·luminació la prescriurà el projecte d’equipament escènic. 

• L’enllumenat automàtic d’emergència, que pot ser amb lluminàries autònomes, amb SAI o 
bé amb alimentació per electrogenerador amb arrancada i commutació automàtiques. Si 
aquestes lluminàries tenen pilot de senyalització cal que sigui el més tènue possible per evitar 
la il·luminació o la reverberació a l’escena. 

El projecte d’equipament escènic proveirà un control immòtic centralitzat, que permetrà actuar sobre: 
llum de treball, llum de sala, llum blava, engegar projector, abaixar pantalla, etc. Hi haurà botoneres 
de control repartides (l’entrada, l’escenari, el control,…) i possibilitat de control per Wi-Fi, des d’una 
tauleta o un telèfon. 

3.2.9. Punts per penjar a la sala 

Com s’explicarà més endavant en el capítol sobre la il·luminació, és necessari que la sala disposi de 
diversos punts per a penjar i ajustar lluminàries i altres aparells. D’aquests, la instal·lació que tindrà 
més requeriment, i per tant és imprescindible, és el pont de llums de la sala. No hi ha cap acte ni 
espectacle que no el requereixi.  

En el cas del projecte del Centre Obrer Recreatiu serà la versió més simple: el pont, que anirà de cap 
a cap per cobrir tota l’amplada de la sala, serà d’estructura metàl·lica autoportant, fabricada en 
gelosia, amb tubs longitudinals de ø48mm on, amb una bastida, s’hi podrà penjar i ajustar lluminàries 
de tal manera que el feix de llum incideixi a la cara d’un actor, situat a la línia de boca, amb un angle 
d’entre 30° i 45°.  

Finalment, també serien convenients punts per penjar als laterals del prosceni, si més no per sobre 
dels 2,5m, sempre que s’hi pugui arribar per treballar-hi amb seguretat. 

                                                 
40 Real Decreto Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo,  revisat el 03/12/2004, i norma UNE 12464.1-Norma europea sobre la iluminación para 
interiores. 
41 En les zones dels establiments d’ús Pública Concurrència en les que l’activitat es desenvolupi amb un nivell baix 
d’il·luminació, com és el cas dels cinemes, teatres, auditoris, discoteques, etc., es disposarà una il·luminació de balisa en les 
rampes i en cadascun dels esglaons de les escales. Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat d’utilització i 
accessibilitat (CTE-DBSUA), i modificacions conforme al Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre. 
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Al Centre Obrer Recreatiu, quan l’espectacle ho requereixi, el canó de seguiment normalment es 
situarà al control. Caldrà veure en cada cas l’emplaçament més plausible, i sobretot l’afectació a 
localitats que caldrà reservar –i potser desmuntar– i les línies elèctriques i de comunicacions fins al 
punt. 

3.2.10. El control 

Hi ha molt pocs actes en què és preferible tenir el control en una cabina tancada; en canvi, són 
majoria els que és imprescindible que el tècnic estigui en el mateix entorn acústic que el públic. Com 
hem dit quan parlàvem de l’acústica de la sala, l’exigència del públic és crítica pel que fa al sentit de 
l’oïda, pel que correspon proporcionar al tècnic de so totes les eines per tal que realitzi la seva feina 
en les millors condicions possibles, començant per col·locar-lo en una posició privilegiada dins de 
l’auditori, en la mateixa acústica que el públic. Si el tècnic de so no sent en les mateixes condicions 
que el públic és impossible que ajusti el so a les necessitats d’escolta del públic, a temps real, mentre 
dura l’espectacle. 

D’altra banda, el tècnic o els tècnics que duen el control audiovisual i el de la il·luminació —i de 
vegades la regidoria— han de tenir inexcusablement la visió completa del quadre d’escena. 
Tanmateix, com que, en la majoria d’actes, un únic tècnic opera simultàniament l’audiovisual i la 
il·luminació, és imprescindible concentrar el control en un únic lloc que reuneixi totes les 
característiques: la posició de control de l’espectacle ha de ser centrada, dins de l’àmbit acústic de la 
sala, amb visió completa del quadre d’escena. Hem dit que ha de poder ser operada per un sol tècnic, 
però al taulell hi ha d’haver espai suficient per al treball simultani de fins a 3 persones —de vegades 
4—, amb una  taula de llums, una taula de mescles, una taula de realització audiovisual, 2 o 3 
ordinadors, 4 o 5 pantalles,… 

Finalment esmentar que, en alguns concerts amplificats, es situarà una segona taula de mescles a un 
lateral de l’escenari per al control dels monitors d’escenari. 

En aquests punts caldrà algun sistema de registre o mànega desplegable per fer-hi arribar la 
infraestructura elèctrica i de senyals, i el comandament immòtic, que es prescriurà al projecte executiu 
de l’equipament escenotècnic. 

Al Centre Obrer Recreatiu hi ha hagut consens amb l’equip redactor dels projectes d’arquitectura i 
d’instal·lacions per posar el control al darrera de la última fila de la graderia, amb la màxima amplada 
disponible. És interessant que hi hagi una porta per accedir-hi, que es pugui tancar amb clau, i que 
conformi un petit cancell on tancar el rack d’instal·lacions perquè no faci soroll i per custodiar els 
petits equips tècnics susceptibles de ser furtats. 
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3.2.11. Els cancells d’accés a la sala 

Els cancells d’accés a la sala tenen la funció de permetre l’entrada de persones mentre que eviten 
que la llum i el soroll dels vestíbuls entrin a la sala. Les portes i/o cortines dels cancells han d’ajustar 
perfectament per evitar l’entrada de llum i soroll. L’enllumenat dels cancells forma part del de la sala 
—no pas dels vestíbuls—, tindran il·luminació de treball i de sala, i un altra il·luminació durant les 
funcions, que hauria de ser molt tènue o de color blau, tot controlable amb la taula de llums amb 
comunicació DMX. Recordem la importància d’escollir models i mecanismes d’alta qualitat 
especialment en aquelles portes d’ús massiu, normalment en tota la zona de públic i en les accessos 
a l’escena, com en els cancells.  Si són portes de sectorització de dues fulles, han de tenir un 
dispositiu que prioritzi el tancament d’una fulla per davant de l’altra; aquests mecanismes han de ser 
de bona qualitat per tal de garantir el tancament correcte en cas d’emergència. Per evitar les dobles 
fulles és preferible, quan sigui possible, portes d’una sola fulla, que poden tenir fins a 1,23m 
d’amplada (per la que podrien evacuar fins a 246 persones!).
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El Centre Obrer Recreatiu tindrà dos cancells d’accés a la sala:  

• A l’accés principal del públic, separant el vestíbul d’entrada de la rampa d’accés a la sala. 

• A l’accés lateral a la sala, des del distribuïdor a l’entrada de servei i al magatzem. 

L’accés del camerino a l’escenari necessita un cancell. 

3.2.12. L’embocadura 

Per reforçar la imatge del model de sala de teatre de tipus frontal o a la italiana, es proposa conservar 
l’embocadura original, atès que serà dels pocs elements que es podran recuperar de l’antic teatre del 
Centre Obrer Recreatiu. Es tracta d’un portal d’arc escarser en maó de pla, de dimensions (sobre el 
plànol) 4,88m de llum x 4,88m fins la clau, amb costats de 3,94m. 

La solució prevista reforçarà la vista d’aquest arc, que quedarà retallat sobre el guardamalles que 
anirà darrera, que proveirà l’equipament escènic. 

Tal com dèiem en parlar del to de la sala, en les sales de teatre actuals, el marc que envolta 
l’embocadura ha de tendir al negre. D’aquesta manera, en apagar la llum de sala per començar 
l’espectacle, aconseguim la neutralitat necessària, que res pugui distreure’ns de concentrar-nos en 
l’escena. 

  

                                                 
42 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (CTE-DBSI), Reial Decret 314/2006, de 17 de 
març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, , i modificacions conforme al Reial Decret 732/2019, de 20 de 
desembre. 
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3.3. L’escenari 

 

3.3.1. L’escena 

L’escenari és el conjunt d’elements tècnics necessaris que té l’edifici teatral per a realitzar-hi els 
espectacles, el que el distingeix arquitectònicament d’un altre edifici i li dóna la funció. Inclou l’escena, 
que és el lloc on tradicionalment es representa una obra dramàtica o un altre acte escènic. 

Des del Barroc fins al segle XX, l’escenografia als teatres estava basada en decorats pintats, plans, 
sobre suport tèxtil o de paper, que donaven context a cada escena. Per a les produccions importants 
es pintaven decorats expressament, però també existien catàlegs de decorats de repertori: sala 
blanca, sala mitjana, sala moderna, sala rica i saló, exterior de poble, un bosc, un interior de casa 
rica, un interior pobre, el jardí d’un palau, una nit de lluna,… que es llogaven segons la necessitat i les 
mides del teatre: Com més escenes, més decorats, més barres i més teler. Els espectadors s’asseien 
en una platea plana –per a poder fer-hi ball després– i s’inclinava lleugerament el pendent de 
l’escenari, amb què millorava la visual i ajudava a donar major profunditat al quadre.  

A finals del segle XIX, es va trencar amb aquesta tradició fent un canvi radical que va suposar afegir 
la tercera dimensió als quadres escènics: Adolphe Appia va introduir els decorats corporis en unes 
produccions de 1882 i 1903 de la tetralogia wagneriana i anticipa el concepte fonamental en el que es 
basen els grans escenògrafs del segle XX: la llum és el mitjà plàstic més important del teatre.
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L’adopció de la llum produïda per electricitat als teatres, que s’esdevé al primer terç del segle XX, va 
permetre molts més recursos dramàtics, i va imposar aquest canvi radical en l’escenografia i la 
dramatúrgia. 

Aquesta revolució ha acabat desplaçant els decorats de dues dimensions, reduint-ne l’ús actual a 
algunes produccions testimonials d’aquella tècnica, com és el cas dels Pastorets que es fan a càrrec 
de grups de teatre amateur i en centres parroquials, centres socials o teatres de moltes poblacions de 
Catalunya: L'estel de Natzaret, de Ramon Pàmies (1903) o Els pastorets o l'adveniment de l'Infant 
Jesús, de Josep Maria Folch i Torres (1916), entre d’altres).
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L’arribada dels decorats tridimensionals als teatres receptors d’espectacles en gira havia de tenir un 
efecte immediat —que tanmateix, està trigant un segle a produir-se—: l’eliminació del pendent als 
escenaris. És clar que aquest canvi afecta al pendent en què s’ha de situar el públic i l’altura a què 
s’haurà de posar l’escenari respecte de la platea, com s’ha explicat en parlar de les visuals, i aquests 
canvis podrien tenir repercussió en la cota de l’escenari, potser del moll, o de l’entrada a la sala. La 
dansa contemporània també es beneficiarà del pendent 0°. 

L’arranjament més habitual als escenaris dels teatres és amb un sistema de cortinatge anomenat 
draperia, que són cortines de vellut a joc amb el color i l’estil de la sala: el guardamalles, que limita el 
quadre escènic per dalt i, de vegades, els arlequins que ho fan pels laterals, i el teló, que tapa i obre 
el quadre amb el seu moviment. Darrera el teló hi ha un altre sistema de cortines de color negre, 
anomenat cambra negra, que delimita la zona que veurà el públic —en diem l’àrea escènica— 
d’aquelles altres zones que han d’estar-ne ocultes. Consta d’un nombre per determinar de 
bambolines per sobre, i de cametes pels laterals, i un teló de fons. En un teatre amb disposició a la 
italiana, totes aquestes cortines es pengen amb vetes en barres en sentit paral·lel a l’embocadura. 

                                                 
43 https://ca.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Appia 
44 https://ca.wikipedia.org/wiki/Els_Pastorets 
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La zona que queda a la vista del públic és l’àrea escènica. La màxima serà quadrada equilàtera, però 
és més habitual que tingui una proporció aproximada de 4:3. Gairebé mai no hem vist àrees 
escèniques més fondes que no pas amples. 

En la zona que queda fora de la vista del públic, tota la superfície ha de poder-se posar a nivell de 
l’àrea escènica, i el volum disponible fins als costats i al fons, totalment lliures. Aquests espais seran 
utilitzats en funció de les necessitats de cada espectacle, per a penjar-hi o deixar-hi estructures, 
decorats, mobles, attrezzo, i material tècnic que pot haver d’entrar o sortir en un entreacte, pas per als 
actors i tècnics o l’espera d’un cos de ball o d’un cor. Totes les estances i instal·lacions que puguin 
ser en un altre lloc del teatre no seran a l’escenari. 

Com hem dit abans, per al Centre Obrer Recreatiu hem estudiat un sistema plataformes modulars, 
per a l’escenari i el prosceni, regulables en alçada manualment, encastades al paviment, que no 
preveiem executar en aquest moment. 

En qualsevol cas, el disseny que hem preparat admet fer aquesta inversió més endavant. Ara, però, 
cal preveure l’encast al paviment, de 180mm d’altura, segons s’indicarà al plànol, on aniran les 
plataformes modulars quan es proveeixin. El sòl de l’encast ha de tenir una capa de morter 
autoanivellant i una membrana contra la humitat. 

Mentre no es fa la inversió de les plataformes modulars, el projecte d’equipament escènic preveu 
cobrir aquest encast amb tauler de contraplacat, amb xapes de fusta de bedoll, amb encolat de 
resines fenòliques, resistent a la intempèrie segons la norma EN 314-2/classe 3 i superfície de resina 
fenòlica de color marró fosc amb patró d'alta freqüència premsat en calent (WISA-Trans®). 



 
 

 
 
 
 

Equipament escènic del Teatre El Centre de Montesquiu. Projecte bàsic 33  
 

Àrea de Cultura 

Gerència de Serveis de Cultura  

Oficina de Difusió Artística 

 

Les parets i paraments, el sostre, les bigues, les safates d’instal·lacions, els conductes de 
climatització, les portes, les baranes, etc. seran pintades de color negre mat. El terra, també. 

Al Centre Obrer Recreatiu, l’àrea escènica màxima darrera l’embocadura serà de 5,50m x 5,50m 
(30m

2
), amb un costat esquerre de 1,25m i un costat dret mínim de 1,50m. 

3.3.2. El prosceni 

El prosceni –en l’argot, la corbata– és la part de davant de l’escena que s’avança sobre la platea per 
davant de l’embocadura o el teló de boca. Ha de ser preferiblement rectangular i tenir, com a mínim, 
la mateixa amplada que l’embocadura, i una profunditat, a comptar des de l’interior de la boca, d’entre 
un 10% i un 25% de l’amplada. El terra ha de ser de les mateixes característiques que el de l’escena i 
sense solució de continuïtat. El frontis, negre. 

Per donar una major i agradable sensació de proximitat, els teatres a la italiana solien avançar 
l’escena amb un prosceni o “corbata” sobre el pati de butaques, que nosaltres, per al Centre Obrer 
Recreatiu, hem previst en dues possibles profunditats, per adaptar-lo en funció de les necessitats: 
sense corbata, amb corbata d’1m de profunditat o de 2m de profunditat. 

En el projecte d’equipament escènic hem estudiat un sistema plataformes modulars, per a l’escenari i 
el prosceni, regulables en alçada manualment, encastades al paviment. Tenen un mecanisme que 
permet pujar les taules de l’escena, una per una i amb poc esforç, a diverses alçades, en funció de 
les necessitats. Malauradament, la partida pressupostària per aquest sistema ronda els 200.000€ i, 
pensant en la impossibilitat econòmica per afrontar-ho en aquest moment, podem ajornar aquesta 
inversió. En qualsevol cas, el disseny que hem preparat admet fer aquesta inversió més endavant 
sense alterar el que fem ara: cal preveure l’encast i l’espera al paviment i una alternativa econòmica 
per fer de taules de l’escenari a peu pla. 

Quan hi hagi les tarimes modulars, en alguns espectacles i altres tipus d’acte caldrà muntar escales 
per pujar a l’escena des de la platea. S’haurà de posar alineada amb el passadís central de la platea 
o, si hi ha dos passadissos, una en cadascun. És obligatòria la il·luminació de balisa en les rampes i 
en cadascun dels esglaons de les escales

45
, tant en les fixes com en les desmuntables; caldrà 

preveure’n la instal·lació elèctrica. 

 

3.3.3. La torre escènica i la pinta 

Com ja hem dit, el Centre Obrer Recreatiu serà un teatre sense torre escènica. 

Per suspendre la draperia, la cambra negra, les lluminàries i altres elements que siguin necessaris, el 
projecte d’equipament proveirà la fabricació d’un teler escènic fix sobre estructura autoportant de 
perfil d’acer o d’estructura en gelosia d’alumini, que tindrà les dimensions exteriors 5,84m x 5,70m i 
una altura de 4,66m. D’aquesta estructura suspendrà la graella de 14 barres de 7.300mm x ø48mm, 
situades a 400mm entre si, a 4,38m de terra. 

No es preveuen elements mòbils. Per penjar els elements caldrà fer-ho amb una escala o, per a més 
seguretat, amb una bastida sobre rodes. 

 

 

                                                 
45 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat (CTE-DBSUA). 
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3.3.4. Els enllumenats de treball, d’emergència i de senyalització 

Es compliran els paràmetres d’il·luminació per a llocs de treball que fixa la normativa.
46

  

Cal distingir, si més no, quatre sistemes d’il·luminació diferents per a l’escenari: 

• L’enllumenat de treball a l’escenari, és el que estarà encès més hores, ha de ser blanc, amb 
un índex de rendiment de color (Ra) de 90, de baix consum (fluorescent o led) i prou repartit 
com per fer tasques de muntatge, manteniment i neteja. S’evitaran fonts de molta intensitat 
puntual (làmpades d'halur metàl·lic o de vapor de mercuri, que enlluernen (índex 
d’enlluernament unificat UGRL 22) i provoquen ombres projectades per bambolines, cametes i 
decorats, sempre canviants), a favor de més unitats de fonts lineals, de menys intensitat per 
unitat, però més repartides. Al nivell de l’escena s’ha de poder arribar al nivell d’il·luminació 
per a exigències visuals altes, de com a mínim de 500lux. Aquesta il·luminació la prescriurà el 
projecte d’equipament escènic. 

• La il·luminació per a la funció, de color blau i regulable, en tot el perímetre de l’escena. El 
tipus i la posició en què s’instal·larà la lluminària serà en funció d’evitar reverberar a l’àrea 
escènica. També es posarà il·luminació per a la funció als cancells d’entrada a la sala. 
Aquesta il·luminació la prescriurà el projecte d’equipament escènic. 

• La il·luminació de balisa blava en les rampes i en cadascun dels esglaons de les escales
47

 i 
la senyalització lluminosa de les sortides d’emergència. Tota aquesta il·luminació ha de ser 
fixa durant les funcions, pel que, a l’hora d’escollir les lluminàries, és imprescindible que la 

                                                 
46 Real Decreto Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo,  revisat el 03/12/2004, i norma UNE 12464.1-Norma europea sobre la iluminación para 
interiores. 
47 En les zones dels establiments d’ús Pública Concurrència en les que l’activitat es desenvolupi amb un nivell baix 
d’il·luminació, com és el cas dels cinemes, teatres, auditoris, discoteques, etc., es disposarà una il·luminació de balisa en les 
rampes i en cadascun dels esglaons de les escales. Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat d’utilització i 
accessibilitat (CTE-DBSUA). 



 
 

 
 
 
 

Equipament escènic del Teatre El Centre de Montesquiu. Projecte bàsic 35  
 

Àrea de Cultura 

Gerència de Serveis de Cultura  

Oficina de Difusió Artística 

 

llum de senyalització —no la d’emergència— no il·lumini ni reverberi vers l’àrea escènica. 
Aquesta il·luminació la prescriurà el projecte d’equipament escènic. 

• L’enllumenat automàtic d’emergència, que pot ser amb lluminàries autònomes, amb SAI o 
bé amb alimentació per electrogenerador amb arrancada i commutació automàtiques. Si 
aquestes lluminàries tenen pilot de senyalització cal que sigui el més tènue possible per evitar 
la il·luminació o la reverberació a l’àrea escènica. 

 
3.3.5. El sistema de control de l’enllumenat 

El sistema de control de l’enllumenat de la sala i l’escenari, llevat de l’enllumenat d’emergència, serà 
centralitzat amb un sistema domòtic i teleruptors distribuïts en els diferents quadres elèctrics. Es 
podrà governar des de botoneres instal·lades i també amb des d’una tauleta tàctil o telèfons mòbils, 
pel que caldrà garantir la cobertura de comunicacions Wi-Fi. 

Tots els sistemes es podran governar des del control i des del punt de control de la regidoria a 
l’escenari. La llum de sala es podrà comandar des del sistema domòtic i també  prioritàriament des de 
la taula de llums amb el protocol estàndard per a l’espectacle DMX, a través d’un merge. 

Les botoneres d’encesa i apagada es situaran atenent les circulacions més habituals, tal com 
preveuen les normes per a l’estalvi energètic

48
. En les botoneres que es determinaran hi haurà, a 

més, un botó per apagar-ho tot, llevat de la il·luminació permanent si n’hi hagués. 

L’enllumenat de treball formarà part del sistema domòtic i el podrà governar el personal de muntatge i 
de neteja amb un polsador discretament situat a l’exterior dels cancells d’entrada a la sala –si més no, 
un en cada planta–. 

Excepcionalment, en algun moment d’alguns espectacles es requereix un fosc absolut –per entrar un 
actor a escena sense ser vist, per exemple–, pel que seria interessant poder apagar momentàniament 
tot l’enllumenat de senyalització amb un teleruptor normalment tancat, governat des de la taula de 
control programable, per DMX. En cas d’emergència, l’alimentació al teleruptor s’interrompria tancant 
el contacte i restablint la il·luminació. 

El detall de la instal·lació de control de l’enllumenat serà motiu d’anàlisi i proposta al projecte 
d’equipament escènic. 

 

3.4. Els espais rere escena 

Per dur a terme les activitats culturals es necessiten uns espais de dimensions adequades i de 
disseny funcional que els faci aptes per a la seva funció. Per poder oferir els serveis amb qualitat, 
higiene i confort, els equipaments culturals necessiten, a banda dels espais específics –espais 
escènics, sales de consulta, sales d’exposició, etc.–, espais complementaris magatzems, camerinos, 
etc. La dimensió d’ambdós espais ha de mantenir unes proporcions per extreure el màxim rendiment 
al potencial de l’equipament i fer-ho amb economia.

49
 

3.4.1. La regidoria 

Probablement, el moment més crític pel que fa a la seguretat a l’edifici és mentre hi ha públic, 
especialment durant una funció. El regidor del teatre és la persona que està en comunicació directa 

                                                 
48 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic d’estalvi energètic (CTE-DBHE). Secció HE3 Eficiència Energètica de les 
Instal·lacions d’Il·luminació. 
49 Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, octubre 2010. 
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amb els actuants, els tècnics i el cap de sala, que es pot moure lliurement entre bastidors i per la 
resta de l’edifici, té la informació i l’autoritat necessàries per aturar un espectacle i donar l’ordre 
d’intervenir i/o d’evacuar. 

La regidoria és un punt estratègic, al costat de l’escena en què hi hagi el trànsit principal d’actuants 
des dels camerinos, des d’on el regidor té visibilitat directa a l’escena entre bastidors. Des del 
pupitre de la regidoria han poder-se controlar tots els sistemes de seguretat i protecció de l’edifici, 
com ara: 

• sistema de detecció i alarma d’incendis i mecanisme d’activació i desactivació de zones 

• sistema d’extinció automàtica d’incendis i d’extracció de fum i mecanismes d’activació 
manuals 

• sistema de parada d’emergència de l’electrogenerador, si n’hi ha 

• sistema de detecció i alarma d’intrusions a l’edifici 

• sistema de videovigilància 

• sistema de videointèrfon i d’obertura d’accessos del carrer a distància 

• sistema automàtic de control d’aforament  

• central i matriu del sistema d’intercomunicació (intercom) amb els tècnics i el personal de sala 

• telèfon amb central de comunicació interna i a l’exterior en cas d’emergència 

• sistema de seguiment audiovisual de l’escena, sala, vestíbuls, sala d’artistes, etc. 

• sistema d’enllumenat de treball, de funció, de balisa, dels cancells i de la sala 
 
Al Centre Obrer Recreatiu la regidoria es situarà al costat dret de l’escena (vist des de l’actor), al mur 
que separa l’escenari de la sala. 
 

3.4.2. El moll 

En la negociació que el programador fa amb un distribuïdor de teatre, gairebé sempre el personal de 
càrrega i descàrrega va a càrrec del teatre. Per tant, les característiques del moll per on es fa la 
descàrrega i càrrega dels materials i la distància que cal recórrer fins l’escenari són claus per a 
l’estalvi en l’explotació del teatre durant tota la seva vida. Els teatres hauran de fer-se càrrec d’equips 
de bracers tant més nombrosos i per a més temps com més complicat sigui l’accés dels materials a 
l’escenari. Val la pena resoldre el disseny del moll i l’accés a l’escenari sense perdre de vista la 
despesa en serveis, que no és menor. 

Tot i que no és el més indicat i desitjable, per a la descàrrega i càrrega dels materials necessaris per 
realitzar un espectacle, el Centre Obrer Recreatiu no té més alternativa que fer-ho al carrer, davant la 
porta principal de l’edifici, per on el públic ha d’entrar i sortir. 

Generalment l’arribada dels materials serà amb furgoneta de 3.500kg. Tanmateix, no veiem 
impediment per a l’entrada fins al moll dels camions rígids de ≤12m i articulats o tràilers de ≤16,50m 
pel carrer de la Plaçola, encara que s’hagés de fer reculant.  

Tots els passos i les portes fins arribar a l’escenari limiten les dimensions de les peces 
d’escenografia, armaris de roba i atrezzo, aparells d’il·luminació o audiovisuals que aporti la 
companyia artística o les empreses de serveis a l’espectacle. Caldrà dimensionar-los tan grans com 
sigui possible. 

Així com els decorats dels espectacles de teatre i dansa solen transportar-se als braços, molt del 
material a traginar va sobre rodes, especialment en els espectacles de música. No cal dir que, des del 
moll fins a l’escenari, el trajecte ha de ser amb pendent <10º i sense esglaons.  

Cal preveure un reforç de l’enllumenat públic al carrer —o la instal·lació i control d’un enllumenat 
específic— per poder fer les tasques de càrrega i descàrrega quan sigui fosc, amb seguretat, i fer 
atenció que les fulles dels arbres no li facin ombra. 
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3.4.3. L’entrada d’artistes i tècnics 

És molt recomanable que el teatre tingui una entrada per als artistes i els tècnics separada de la porta 
principal, que romandrà normalment tancada fins l’obertura al públic. Aquest accés també s’utilitzarà 
per a descarregar-hi petit material que entra o surt del teatre, també els dies en què no hi ha funció: 
personal de manteniment i neteja, material de lloguer, etc. 

Al Centre Obrer Recreatiu és possible fer-ho per la porta annexa a l’entrada principal. 

Per al control d’aquest accés seria útil un sistema de videointèrfon i obertura a distància si més no 
des de la regidoria, i un sistema d’obertura amb teclat amb codi PIN per al personal propi. 

3.4.4. Les circulacions 

L’escenari del Centre Obrer Recreatiu té molt poca profunditat i no té un pas alternatiu de costat a 
costat de l’escena, pel que molt sovint caldrà avançar el teló de fons, amb la consegüent pèrdua 
d’àrea escènica, per permetre una circulació dels actuants. 

Els dies en què no hi ha funció, el cortinatge de l’escenari estarà normalment recollit per facilitar la 
circulació per l’escena i evitar al màxim les ombres. Aquests espais de pas han de quedar lliures 
d’obstacles i no s’hi ha d’afavorir l’emmagatzematge de res que no hagi de figurar. 

Els paraments de l’escena i dels passadissos rebran cops de les caixes de transport que van sobre 
rodes, pel que és recomanable posar-hi alguna cosa que faci la funció de para-xocs: un sòcol o bé un 
arrambador metàl·lic. 
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Com hem dit abans, creiem que l’accés del camerino a l’escenari necessita un petit cancell per aïllar 
acústicament l’enrenou al camerino de l’escenari, i evitar la reverberació de llum quan s’obri la porta. 
Es suggereix moure l’escala metàl·lica que puja a l’altell a 0,70m del fons i posar un cancell reduït al 
mínim, 1,00m x 1,00m, amb dues portes de 0,80m que obrin enfora, com la que hi ha dibuixada al 
projecte. Les parets i portes del cancell estaran pintat de negre i amb la mateixa il·luminació que 
l’escenari, per tal que la llum no entri a l’escena. 

Seguint el suggeriment: sobre del cancell, fer-hi una passarel·la practicable de 2,28m x 1,30m a nivell 
de l’altell que encaixi amb l’escala que hem mogut. Això permetrà guanyar molt d’espai en aquest nus 
de circulacions. Quan es plantegés fer la inversió de les plataformes modulars que es podran posar a 
diverses altures, aquest espai serà necessari per a les escales per pujar a l’escena. 

 

Tal com s’ha dit quan parlàvem de les portes amb resistència al foc (RF), necessàries per a la 
sectorització en cas d’incendi, cal destacar la importància d’escollir models i mecanismes d’alta 
qualitat. En les portes amb molta circulació, que podem preveure que estaran normalment obertes, hi 
haurà un dispositiu de retinguda amb un electroimant que l’allibera en cas necessari gràcies a un 
senyal des de la central d’incendis. Ja ho hem dit abans: les portes que no tenen retenidors 
automàtics acaben obertes i falcades per una paperera.  

3.4.5. Els camerinos, els vestuaris, la sala d’artistes 

La quantitat i dimensions dels camerinos d’un teatre estaran en relació al nombre d’actuants, que pot 
ser d’una persona sola per a un concert de piano fins a més de vint que poden participar en un 
festival infantil de dansa. 

El Centre Obrer Recreatiu dedica un espai de gairebé 9m
2
 a un únic camerino amb lavabo, vàter i 

dutxa propi. Com que el Codi Tècnic prescriu una ocupació en vestuaris de 3m
2
/persona,

50
 podem 

considerar-lo apte per a dues persones, màxim tres, ben avingudes. Està molt ben situat al costat de 
l’escenari, pel que és adequat per a fer-hi els canvis ràpids. Ha de tenir un mirall de cos sencer i el 
típic tocador amb mirall il·luminat per una garlanda de bombetes al voltant, amb l’índex de rendiment 

                                                 
50 Codi Tècnic de l’Edificació - Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (CTE-DBSI), Reial Decret 314/2006, de 17 de 
març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i modificacions conforme al Reial Decret 732/2019, de 20 de 
desembre. 
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de color (IRC) al més alt possible (Ra) ≥90 per al maquillatge. Els camerinos han de tenir penjadors, 
bancs de vestuari i taquilles per guardar-hi la roba. És interessant que es puguin tancar amb clau (els 
del tipus gimnàs, amb la clau que pots retirar amb una moneda que retorna en acabar, són molt 
pràctics). 

Els actuants esperen per entrar en escena a la sala d’artistes o greenroom, que al Centre serà el 
mateix camerino, on és interessant que hi hagi un monitor de circuït tancat de televisió per al 
seguiment audiovisual de l’escena. 

Per a aquelles ocasions que hi hagi més actuants, com per exemple en un concert de cant coral o 
festival infantil de dansa, en què es necessitaran més lloc on canviar-se, és interessant tenir la 
possibilitat d’habilitar unes sales normalment dedicades a altres activitats com a camerinos 
eventuals. En aquestes sales hi posarem provisionalment unes cadires i uns penjadors (burres, en 
l’argot) per penjar-hi el vestuari, fora bo que estiguessin climatitzades i tenir si més no la 
infraestructura per a posar-hi un monitor de circuït tancat de televisió per al seguiment audiovisual de 
l’escena i un lavabo amb servei sanitari annex. 

Per a aquesta funció, al Centre hi ha el magatzem (un passadís petit i estret, de 5m
2
), que creiem que 

no serà útil. 

També hi ha una cambra situada a la planta superior damunt del camerino, de dimensions idèntiques 
a les del camerino i que s’hi accedeix des d’una escala metàl·lica a l’escenari. No ho hem pogut veure 
prou bé als plànols, però sembla que aquesta cambra no seria útil per a l’ocupació de persones, 
perquè de circuït d’evacuació supera els 25m, llevat que, d’alguna manera, s’hi pogués habilitar una 
sortida d’emergència cap a l’escala de l’edifici. Tal vegada serà un espai necessari per a la reubicació 
màquines de ventilació, climatització i recuperació. 

Suggerim veure si hi ha la possibilitat d’ocupar eventualment alguna sala de la planta de l’Arxiu 
històric, o algun altre sala d’un edifici proper. 

3.4.6. Els locals tècnics annexos 

Al teatre hi faran falta unes cambres aïllades per a les instal·lacions elèctriques, que caldrà preveure i 
distribuir en l’edifici segons necessitats i disponibilitat d’espai. Hi pot haver: transformador AT/BT, 
entrada i comptadors d’electricitat, equip de reactiva, quadre de distribució elèctrica, electrogenerador 
d’emergència; transformador-separador. Separadament, els locals d’entrada d’aigua, d’entrada de 
gas, de producció d’aigua calenta sanitària i producció de fred i calor. També l’entrada i distribució de 
comunicacions. En cap cas aquestes estances han d’ocupar espai que es pogués donar a l’escenari. 

Si n’hi ha, el local tècnic annex al control haurà de ser sectoritzat i refrigerats. 

3.4.7. Els magatzems 

El projecte del Centre Obrer Recreatiu no compta amb espai suficient per a magatzem de servei a 
l’escena, als que s’hi hauria de poder arribar sobre rodes. Vegem les necessitats de taller i 
magatzematge d’un teatre petit: 

• Taller de luminotècnia i d’audiovisuals, magatzem de filtres i petits accessoris 

• Magatzematge de lluminàries i material audiovisual, cablatge i accessoris 

• Magatzematge de cortinatges, tapís de dansa i accessoris de maquinària, matèries primeres 
(fusta, moqueta, etc.) 

No s’ha previst l’existència de taller de construcció de maquinària. En cas d’haver de construir s’haurà 
d’habilitar un espai per fer-ho en relació a la mida de la construcció. 

En cap cas els magatzems han d’ocupar espai que es pogués donar a l’escenari.  
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4. LES PREINSTAL·LACIONS 

L’execució del subministrament d’equipament escènic ha de ser seqüencialment després del projecte 
arquitectònic, però, per tal de mantenir la coherència entre els projectes arquitectònic i escenotècnic, 
és convenient que l’equip redactor dels projectes d’arquitectura i d’instal·lacions compti amb els 
criteris del consultor escenotècnic des de la fase de conceptualització fins a l’execució. En fase de 
projecte, és preferible que vagin ambdós en paral·lel. Tanmateix, tot i no ser recomanable, hi ha 
casos en què el projecte d’arquitectura ha anat molt per endavant en el temps respecte del 
subministrament d’equipament escènic. 

Aquest capítol recull totes aquelles coses a les què en direm preinstal·lacions, que han d’estar 
previstes en l’obra civil per rebre el subministrament i les instal·lacions de l’equipament escènic. 
Algunes seran més concretes a nivell de detall perquè, malgrat la manca de concreció en les 
característiques de l’equipament final, es poden mesurar els marges de la previsió; d’altres en canvi 
seran més genèriques, perquè la previsió no pot ser tan ajustada. 

Assumim que les preinstal·lacions, es realitzaran i aniran a càrrec del projecte d’arquitectura en la 
fase de l’obra civil. Altrament, tot el que no es pugui executar per l’obra s’haurà d’afegir al Projecte de 
l’equipament escènic, perquè les seves prescripcions poden dependre d’haver realitzat completament 
les preinstal·lacions, amb el consegüent increment pressupostari o la indesitjable retallada en altres 
partides. 

 

4.1. Reserva d’espais 

 

4.1.1. El control 

Ja hem dit abans que el control de l’espectacle ha de ser centrat, dins de l’àmbit acústic de la sala, 
amb visió completa del quadre d’escena. Al Centre Obrer Recreatiu hi ha hagut consens amb l’equip 
redactor dels projectes d’arquitectura i d’instal·lacions per posar el control al darrera de la última fila 
de la graderia, amb la màxima amplada disponible. 

El control farà 4,25m d’amplada, amb una finestra sense vidre de 3,35m obert a la sala i una fondària 
d’1,60m en el punt més estret i 2,10m en el més espaiós, on es situarà el rack de comunicacions. Ha 
de poder ser operada per un sol tècnic, però al taulell hi ha d’haver espai suficient per al treball 
simultani de fins a 4 persones. Hi haurà un taulell rígid a tota l’amplada de la finestra (3,35m de llarg i 
0,80 de fons) per a les taules de llums, de so i de realització audiovisual, algun ordinador, 
pantalles,…) situat a l’altura que permeti a l’operador veure tot el quadre d’escena, tenint en compte 
els caps dels espectadors de davant. En relació al taulell, 0,70m per davall hi haurà la tarima de terra 
tècnic que permeti el pas d’instal·lacions i que no faci soroll en caminar-hi, i 3 cadires de tipus oficina 
amb pistó regulador d’altura. ≥1,20m darrera la posició dels operadors hi haurà un armari de format 
bastidor de 19 polzades (rack) de 0,80m x 0,80m, que idealment seran registrables des de darrera. 
En un mur, el quadre elèctric. És interessant que hi hagi una porta per accedir-hi que es pugui tancar 
amb clau. 

Tindrà enllumenat de treball i il·luminació zenital regulable i llum blava per a les funcions. L’extintor 
serà del tipus CO2. També un ventiloconvector per a la climatització independent del sistema de la 
sala. En el cas que el canó de projecció s’acabi situant en l’àmbit del control s’estudiarà situar-lo dins 
d’una caixa per a l’aïllament acústic i tèrmic, per la què caldrà preveure la canalització per a la 
refrigeració. 

Correspon proporcionar al tècnic de so totes les eines per tal que realitzi la seva feina en les millors 
condicions possibles, començant per col·locar-lo en una posició privilegiada dins de l’auditori, en la 
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mateixa acústica que el públic. L’imprescindible assessorament en acústica que, en el cas del 
projecte del Centre Obrer Recreatiu, és a càrrec d’Ivana Rossell, preveurà les mesures per a què el 
tècnic de so senti en les mateixes condicions que el públic i ajusti el so a les necessitats d’escolta del 
públic, a temps real, mentre dura l’espectacle. 

4.1.2. La cambra de dímers 

Al Centre Obrer Recreatiu no hi haurà dímers, perquè la il·luminació escènica es farà amb lluminàries 
de font de díode luminescent (LED), que no regula amb dímer sinó que ho fa directament al driver de 
cada lluminària. En conseqüència, no hi haurà cambra de dímers. 

4.1.3. Passos i canalitzacions d’instal·lacions 

Al Centre Obrer Recreatiu, els passos, safates i canalitzacions d’instal·lacions d’escenotècnia més 
importants, entre el control, els ponts de sala i l’escenari, seran: baixa tensió, àudio analògic, línies 
d’altaveus, intercom i comunicacions FTP categoria 7 i fibra òptica monomode doble. 

Des del control passaran per damunt del cel ras registrable de la sala, pel costat est, i probablement 
caldrà haver deixat un pas d’instal·lacions que travessi el mur de l’embocadura. Per la banda de la 
caixa escènica, les instal·lacions es deixaran sense ocultar. 

 

4.2. Estructures de suport per a ús escènic 

Per realitzar qualsevol espectacle o un acte afí, alguns elements se suportaran directament a 
l’escena, però n’hi haurà molts que caldrà suspendre: cortines i teló, alguns decorats, pantalles i 
ciclorama, lluminàries, micròfons i altaveus,… 

La suspensió d’objectes damunt de persones és un afer de responsabilitat pel risc greu de 
despreniment. Per dur-la a terme, havent-ne minimitzat els perills, es necessita d’una tècnica, uns 
mitjans degudament dimensionats, instal·lats i mantinguts, i unes persones degudament formades en 
un ofici. 

El disseny, la fabricació i la instal·lació de la pinta —i dels ponts, que sovint pengen de la pinta— 
requereixen d’una enginyeria especialitzada en estructura i maquinària escènica que, atenent cada 
cas, haurà de valorar la millor solució tècnica i econòmica, i redactar un projecte executiu 
d’equipament escènic, amb la participació d’un facultatiu/va estructuralista. 

Per periodització, economia i simplificació de recursos auxiliars, al Centre Obrer Recreatiu 
recomanem que aquesta instal·lació es faci en fase d’obra. 

Una vegada equipat el teatre, caldrà donar instruccions sobre la seguretat en el treball dels artistes, 
els tècnics i el personal de sala, i prescriure els equips de protecció col·lectiva (EPC) i els equips de 
protecció individual (EPI) que seran obligatoris per a efectuar determinades tasques.  

4.2.1. Estructura escènica superior de l’escenari 

Com ja hem dit, el Centre Obrer Recreatiu serà un teatre sense torre escènica. 

L’estructura escènica superior serà la que permetrà suspendre bona part dels elements necessaris 
per a la realització dels espectacles: la draperia, la cambra negra, les lluminàries, la pantalla, el 
ciclorama, de vegades, altaveus, projectors de vídeo, micròfons, aplics, decorats, etc. El projecte 
d’equipament escènic prescriurà la fabricació d’un teler escènic fix sobre estructura autoportant de 
perfil d’acer o d’estructura en gelosia d’alumini, que tindrà les dimensions exteriors 5,84m x 5,70m i 
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una altura de 4,67m, aproximadament. 

En aquesta fase, preveiem suspendre d’aquesta estructura una graella de 14 barres fixes, de 
7.280mm x ø48mm, situades paral·leles a l’embocadura, a 400mm entre si, a 4,38m de terra. 

Per periodització, economia i simplificació de recursos auxiliars, al Centre Obrer Recreatiu 
recomanem que aquesta instal·lació es faci en fase d’obra. 

4.2.2. Maquinària escènica superior 

En els teatres, els elements necessaris per a la realització dels espectacles, com la draperia, la 
cambra negra, elements d’il·luminació, audiovisuals, etc. se solen penjar dels equips aeris, que són 
barres de tub de secció rodona de 48mm de diàmetre, suspesos amb tirs des de la pinta. Per al 
correcte repartiment de càrregues, el nombre de tirs per equip es determina al projecte 
d’escenotècnia. El nombre d’equips al teler serà en funció de la distància a què es vulguin entre sí, 
entre 200mm i 500mm, o del pressupost. 

Per a elements molt lleugers en teatres petits s’han estat utilitzant els equips manuals, que 
actualment estan fets amb una barra d’alumini i un joc de cordes de polièster, carros i politja de 
desembarcament metàl·lics i sabata per amollar i lligar. La càrrega està limitada al pes que pot alçar 
una sola persona. L’alçat i l’ajustament es fan des del pont de maniobra i no són fàcils: es necessita la 
força i l’ofici del telerista. Si el teatre no té previst comptar amb la col·laboració habitual d’un tramoista 
professional és millor no tenir-hi equips manuals. 

Per augmentar la capacitat de càrrega, en els teatres hi ha equips mecanitzats —gens 
recomanables—, equips contrapesats, equips motoritzats, equips amb motorització de velocitat 
variable —els equips més moderns completen el sistema amb posicionadors electrònics, i han de ser 
governats amb una taula de control específica—. La capacitat de càrrega per equip es determina al 
projecte d’escenotècnia, però no és inferior a 500kg. 

Tanmateix, per les reduïdes dimensions del Centre Obrer Recreatiu, no es preveuen equips aeris 
d’elevació, si més no en aquesta fase. Per penjar els elements caldrà fer-ho amb una escala o una 
bastida sobre rodes, seguint les indicacions de seguretat

51
 i instruccions del fabricant. 

Hi haurà només dos equips aeris amb moviment, fixats a la graella, equipats amb guia de cortina 
americana, per a l’obertura manual del teló de boca, que oculta l’escena, i del teló de fons, que 
normalment ocultaria un ciclorama o una pantalla. 

Al Centre Obrer Recreatiu recomanem que aquesta instal·lació es faci amb el subministrament 
d’equipament escenotècnic, que es descriu al capítol 5. 

4.2.3. Estructura escènica superior a la sala 

A la sala del Centre Obrer Recreatiu no hi ha altura suficient per posar-hi un pont de sala practicable, 
on l’il·luminador pugui pujar i dirigir les lluminàries amb seguretat. 

Com s’ha dit abans, serà la versió més simple: el pont, que anirà de cap a cap per cobrir tota 
l’amplada de la sala, serà d’estructura metàl·lica autoportant, fabricada en gelosia, amb un tub 
longitudinal de 7.800mm x ø48mm, situat a 1,30m (en planta) del mur de l’embocadura i a 4,50m de 
terra. Amb una bastida, s’hi podrà penjar i ajustar lluminàries de tal manera que el feix de llum 
incideixi a la cara d’un actor, situat a la línia de boca, amb un angle de 45°.  

                                                 
51 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. 
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Per cobrir adequadament l’àrea del prosceni, i sobretot quan hi hagi l’escena elevada per les 
plataformes modulars, és convenient i es recomana la instal·lació d’un segon pont a la sala, de les 
mateixes característiques que l’anterior, però situat a 3,60m (en planta) del mur de l’embocadura i, 
també, a 4,50m de terra. 

Per periodització, economia i simplificació de recursos auxiliars, al Centre Obrer Recreatiu 
recomanem que aquesta instal·lació es faci en fase d’obra. 

4.2.4. Estructura inferior de l’escenari i el prosceni 

Com hem dit abans, hem estudiat un sistema plataformes modulars, per a l’escenari i el prosceni, 
regulables en alçada manualment, encastades al paviment. Tenen un mecanisme que permet pujar 
les taules de l’escena, una per una i amb poc esforç, a diverses alçades, en funció de les necessitats. 
Malauradament, la partida pressupostària per aquest sistema ronda els 200.000€ i, pensant en la 
impossibilitat econòmica per afrontar-ho en aquest moment, podem ajornar aquesta inversió. 

En qualsevol cas, el disseny que hem preparat admet fer aquesta inversió més endavant. Ara, però, 
cal preveure l’encast al paviment, de 67m

2
 i 180mm d’altura, segons s’indicarà al plànol, on aniran les 

plataformes modulars quan es proveeixin. El sòl de l’encast ha de tenir una capa de morter 
autoanivellant i una membrana contra la humitat. 

Per periodització, economia i simplificació de recursos auxiliars, al Centre Obrer Recreatiu 
recomanem que aquesta instal·lació, sobre la que es col·locarà el paviment, es faci en fase d’obra. 

Mentre no es fa la inversió de les plataformes modulars, el projecte d’equipament escènic ha de 
preveure cobrir els 67m

2
 d’aquest encast amb tauler de contraplacat de 25mm de gruix, fabricat amb 

xapes de fusta de bedoll, amb encolat de resines fenòliques, resistent a la intempèrie segons la 
norma EN 314-2/classe 3 i superfície de resina fenòlica de color negre amb patró d'alta freqüència 
premsat en calent (tipus WISA-Trans®) col·locat sobre llates d’empostissar i junta de neoprè. 

El subministrament i instal·lació d’aquest paviment haurà d’anar previst en el subministrament 
d’equipament escenotècnic, que es descriu al capítol 5. 

 

4.3. Electricitat 

L’entrada d’electricitat a l’edifici és pel costat oest de la façana principal, on hi ha la caixa amb els 
fusibles d’entrada. 

El Projecte de legalització elèctric, a més de la instal·lació de la resta de l’edifici, inclourà la 
instal·lació pròpia de l’escenotècnia, que tanmateix no estarà completament definida fins a la redacció 
del Projecte Executiu d’equipament escènic. El projecte de l’Obra civil preveurà el subministrament 
elèctric i l’espai necessari per a la instal·lació dels quadres i canalitzacions de l’escenotècnia. 

La previsió elèctrica orientativa per a l’escenotècnia que ha de quedar instal·lada podria ser: 

Requeriment elèctric (orientatiu) 

origen línia potència potència total 

Quadre 
principal 

Subquadre Sistema de climatització, ventilació i 
recuperació energètica 

2OA/400V 
14kVA/11kW 

80A/400V 
55kVA/44kW 

Subquadre Escenotècnia 63A/400V 
44kVA/33kW 

 
Des del transformador, l’escomesa per a l’alimentació de la luminotècnia i tots els quadres i 
subquadres corresponents es farà amb una secció de conductor neutre igual a la de les fases. 
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El següent quadre és un esquema de diferents serveis d’enllumenat i d’endolls, i l’assignació que 
proposem per al subministrament i instal·lació de les línies i receptors i per al subministrament, 
instal·lació i programació del control operatiu immòtic, entre l’empresa instal·ladora de l’Obra i 
l’empresa de subministrament i instal·lacions d’equipament escènic. 

Instal·lació elèctrica i assignació dels subministraments i treballs d’instal·lació 

àmbit línies instal·lació control 

Entrada de servei i escales Enllumenat Obra civil Obra civil 

Enllumenat d’emergència Obra civil Obra civil 

Endolls de servei Obra civil Obra civil 

Vestíbul d’entrada Enllumenat Obra civil Obra civil 

Enllumenat d’emergència Obra civil Obra civil 

Endolls de servei Obra civil Obra civil 

Magatzems Enllumenat Obra civil Obra civil 

Enllumenat d’emergència Obra civil Obra civil 

Endolls de servei Obra civil Obra civil 

Camerinos Enllumenat Obra civil Obra civil 

Enllumenat d’emergència Obra civil Obra civil 

Endolls de servei Obra civil Obra civil 

Cancells d’accés a la sala Enllumenat Obra civil Escenotècnia 

Llum de funció Escenotècnia Escenotècnia 

Enllumenat d’emergència Obra civil Obra civil 

Sala Enllumenat Escenotècnia Escenotècnia 

Balisa a les escales Escenotècnia Escenotècnia 

Enllumenat d’emergència Obra civil Obra civil 

Endolls de servei Obra civil Obra civil 

Escenari Enllumenat de treball Escenotècnia Escenotècnia 

Llum de funció Escenotècnia Escenotècnia 

Balisa Escenotècnia Escenotècnia 

Endolls de servei Escenotècnia Escenotècnia 

Enllumenat d’emergència Obra civil Obra civil 

Control Enllumenat de treball Escenotècnia Escenotècnia 

Llum de funció Escenotècnia Escenotècnia 

Balisa Escenotècnia Escenotècnia 

Endolls de servei Escenotècnia Escenotècnia 

Enllumenat d’emergència Obra civil Obra civil 

Escenotècnia Escomesa 33kW Obra civil Obra civil 

Sistema de climatització, ventilació i 
recuperació energètica 

 Obra civil Obra civil 

 

A la cambra sectoritzada del quadre elèctric principal hi ha d’haver una reserva d’espai suficient, per 
tal que l’instal·lador de l’equipament escenotècnic hi instal·li el subquadre d’escenotècnia. Hi haurà 
una canalització i un pas de sortida de la cambra que, una vegada passades les línies, es segellarà 
amb escuma de poliuretà resistent al foc EI240. La porta equiparà clau homologada per a serveis 
públics d’electricitat (JIS). 

Caldrà deixar preparada una presa directa a terra, aïllada i específica per a la instal·lació de 
l’audiovisual. 

Si hi ha grup electrogenerador d’emergència, caldrà un interruptor de parada d’emergència a la caixa 
dels bombers a l’entrada de l’edifici per aturar-lo a distància en cas necessari. 
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4.4. Les comunicacions 

Les comunicacions FTP categoria 7 del Centre Obrer Recreatiu es concentraran en el panell de 
distribució (patch pannel) de l’armari de comunicacions, que es situarà al control, des d’on es podrà 
enviar telefonia IP, internet o programes audiovisuals IP, com ara el seguiment de l’escena, o àudio 
digital amb protocol Dante, des de/a qualsevol punt de l’edifici. Cal fer-hi arribar una línia d’endolls de 
15A. Cal proveir una connexió a internet ≥300MB dedicada al rack de comunicacions. 

A l’eix del cel ras practicable de la sala, en una posició per determinar, hi haurà el punt de suport per 
a la suspensió del canó de projecció vídeo, on s’hi ha de fer arribar una línia de baixa tensió CA 
220V/15A i dues línies de comunicacions cat 7-HDBT. 

El sistema de megafonia (pagging) forma part del sistema d’alarma i evacuació d’emergència de 
l’edifici. Es governarà des de la regidoria, des d’on s’ha de poder donar avisos prioritaris sobre altres 
programes, tant preenregistrats com des d’un micròfon, conjuntament o separadament a les zones: 
sala, vestíbuls, camerinos i canvis ràpids, sala d’artistes, camerinos eventuals, escenari, i senyal de 
línia al control. Ha de tenir un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI). 

Com ja s’ha dit, el sistema de control de l’enllumenat de tot l’edifici (llevat de l’enllumenat 
d’emergència) que preveurà el Projecte d’equipament escenotècnic serà centralitzat, i es podrà 
governar des de botoneres instal·lades i també amb des d’una tauleta tàctil o telèfons mòbils, pel que 
caldrà garantir la cobertura de comunicacions Wi-Fi a tot l’edifici. 

 

4.5. Altres 

A fi de facilitar la tasca al personal usuari –que no al de manteniment–, cal recomanar que en tot 
l’edifici, tots els interruptors dels quadres elèctrics, les vàlvules manuals, les palanques de 
canalització de la climatització, etc. tinguin marcada la posició habitual o per defecte, 
independentment de si és en posició oberta o tancada. També es marcarà el rang de valors habituals 
o normals de manòmetres, rellotges, visualitzadors, etc. a l’efecte que el personal usuari —no el de 
manteniment— pugui detectar i comunicar possibles avaries. 

 

5. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPAMENT ESCÈNIC 

En aquest fem una descripció bàsica general sobre els subministraments i les instal·lacions 
necessàries per a l’equipament escènic del Centre Obrer Recreatiu, que ha de dur a terme una 
empresa instal·ladora especialista en escenotècnia. La descripció detallada serà matèria d’anàlisi, 
conjuntament amb la propietat, i proposta al projecte executiu d’equipament escenotècnic. 

 

5.1. Estructures de suport per a ús escènic 

Com ja hem dit al punt 4.2, per periodització, economia i simplificació de recursos auxiliars, al Centre 
Obrer Recreatiu recomanem que aquesta instal·lació es faci en fase d’obra. 

5.1.1. Estructura escènica superior de l’escenari 

Com ja hem dit al punt 4.2, per periodització, economia i simplificació de recursos auxiliars, al Centre 
Obrer Recreatiu recomanem que aquesta instal·lació es faci en fase d’obra. 
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5.1.2. Maquinària escènica superior 

En els teatres, els elements necessaris per a la realització dels espectacles, com la draperia, la 
cambra negra, elements d’il·luminació, audiovisuals, etc. se solen penjar dels equips aeris, que són 
barres de tub de secció rodona de 48mm de diàmetre, suspesos amb tirs des de la pinta. Per al 
correcte repartiment de càrregues, el nombre de tirs per equip es determina al projecte 
d’escenotècnia. El nombre d’equips al teler serà en funció de la distància a què es vulguin entre sí, 
entre 200mm i 500mm, o del pressupost. 

Per a elements molt lleugers en teatres petits s’han estat utilitzant els equips manuals, que 
actualment estan fets amb una barra d’alumini i un joc de cordes de polièster, carros i politja de 
desembarcament metàl·lics i sabata per amollar i lligar. La càrrega està limitada al pes que pot alçar 
una sola persona. L’alçat i l’ajustament es fan des del pont de maniobra i no són fàcils: es necessita la 
força i l’ofici del telerista. Si el teatre no té previst comptar amb la col·laboració habitual d’un tramoista 
professional és millor no tenir-hi equips manuals. 

Per augmentar la capacitat de càrrega, en els teatres hi ha equips mecanitzats —gens 
recomanables—, equips contrapesats, equips motoritzats, equips amb motorització de velocitat 
variable —els equips més moderns completen el sistema amb posicionadors electrònics, i han de ser 
governats amb una taula de control específica—. La capacitat de càrrega per equip es determina al 
projecte d’escenotècnia, però no és inferior a 500kg. 

Tanmateix, per les reduïdes dimensions del Centre Obrer Recreatiu, no es preveuen equips aeris 
d’elevació, si més no en aquesta fase. Per penjar els elements caldrà fer-ho amb una escala o una 
bastida sobre rodes, seguint les indicacions de seguretat

52
 i instruccions del fabricant. 

El projecte executiu d’equipament escènic preveurà dos equips aeris amb moviment, fixats a la 
graella, equipats amb guia de cortina americana, per a l’obertura manual del teló de boca, que 
oculta l’escena, i del teló de fons, que normalment ocultaria un ciclorama o una pantalla. 

5.1.3. Estructura escènica superior a la sala 

Com ja hem dit al punt 4.2, per periodització, economia i simplificació de recursos auxiliars, al Centre 
Obrer Recreatiu recomanem que aquesta instal·lació es faci en fase d’obra. 

5.1.4. Estructura inferior de l’escenari i el prosceni 

Com hem dit abans, s’haurà previst en fase d’obra l’encast al paviment, de 67m
2
 i 180mm d’altura, 

segons s’indicarà al plànol, on aniran les plataformes modulars quan es proveeixin. El sòl de l’encast 
ha de tenir una capa de morter autoanivellant i una membrana contra la humitat. 

Mentre no es fa la inversió de les plataformes modulars, el projecte d’equipament escènic ha de 
preveure cobrir els 67m

2
 d’aquest encast amb tauler de contraplacat de 25mm de gruix, fabricat amb 

xapes de fusta de bedoll, amb encolat de resines fenòliques, resistent a la intempèrie segons la 
norma EN 314-2/classe 3 i superfície de resina fenòlica de color negre amb patró d'alta freqüència 
premsat en calent (tipus WISA-Trans®) col·locat sobre llates d’empostissar i junta de neoprè. 

  

                                                 
52 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. 
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5.2. Instal·lacions elèctriques i de comunicacions 

 
5.2.1. Instal·lacions elèctriques 

Com s’ha dit abans, El projecte de legalització elèctric, a més de la instal·lació de la resta de l’edifici, 
inclourà la instal·lació pròpia de l’escenotècnia fins als diferents quadres i dispositius, que tanmateix 
no estarà definida fins a la redacció del projecte executiu d’equipament escenotècnic. Hi haurà un 
quadre de distribució elèctrica exclusivament per a l’escenotècnia, que s’ha descrit més amunt. 

Aigües avall, la instal·lació seguirà aquest esquema orientatiu: 

Subquadre Escenotècnia (orientatiu) 

origen línia potència potència total 

Subquadre 
Escenotècnia 

Il·luminació escènica 32A/400V 
22kVA/18kW 

63A/400V 
44kVA/33kW 

Audiovisuals 15A/400V 
10,4kVA/8,6kW 

Subministrament a les companyies visitants 32A/400V 
22kVA/18kW 

 
Repartit pel teatre hi haurà d’haver punts on endollar les lluminàries i les línies de comunicació 
corresponents. El nombre i el detall de caixetins i connectors es concretarà al projecte executiu 
d’equipament escènic, però orientativament podem indicar el nombre i les ubicacions de les 11 línies 
per a il·luminació escènica que considerem necessàries: 4 a les barres de l’escenari (totes al costat 
est), 3 a nivell d’escena (una a cada costat i una darrera), 2 als ponts de sala (una en cadascun) i 2 al 
control (una al rack i l’altra al caixetí d’il·luminació. 

Les línies de baixa tensió de 15A per a il·luminació escènica  iniciaran al Suquadre Escenotècnia amb 
la protecció corresponent i acabaran amb un parell de connectors a la mateixa línia, del tipus Neutrik 
PowerCON TRUE1 TOP. 

Il·luminació escènica (orientatiu) 

origen línia connector potència potència total 

Il·luminació 
escènica 

Escenari: barres 1 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

32A/400V 
22kVA/18kW 

Escenari: barres 2 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Escenari: barres 3 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Escenari: barres 4 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Escena: esquerra 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Escena: dreta 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Escena: fons 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Pont de sala 45º 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Pont de sala 30º 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Control: caixetí il·luminació 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Control: rack 2x PowerCON 
TRUE1 TOP 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 
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Repartit pel teatre hi haurà d’haver punts on endollar els equips audiovisuals i les línies de 
comunicació corresponents. El nombre i el detall de caixetins i connectors es concretarà al projecte 
executiu d’equipament escènic, però orientativament podem indicar el nombre i les ubicacions de les 
9 línies per als audiovisuals que considerem necessàries: 1 a les barres de l’escenari (al costat est), 
3 a nivell d’escena (una a cada costat i una darrera), 2 als ponts de sala (una en cadascun) , 1 al 
canó de projecció (en ubicació a determinar) i 2 al control (una al rack i l’altra al caixetí. 

Les línies de baixa tensió de 15A per als equips d’audiovisuals iniciaran al Suquadre Escenotècnia 
amb la protecció corresponent i acabaran amb un connector, del tipus Neutrik PowerCON 
NAC3MPXXB. 

Tot l’equipament de l’audiovisual anirà alimentat exclusivament des de la línia Audiovisuals, amb el 
neutre secundari a terra, amb les proteccions corresponents, i línies per a 20A fins als diferents 
destins, acabades amb PowerCON, per evitar la connexió indesitjable d’aparells aliens. Les 
canalitzacions per a les instal·lacions de so seran segregades, metàl·liques i tancades, i no es 
compartiran amb cap altra instal·lació. El terra d’aquesta instal·lació serà específic i anirà a la presa 
de terra directa que haurà preparat l’instal·lador de l’obra civil. 

Audiovisuals (orientatiu) 

origen línia connector potència potència total 

Audiovisuals Escenari: barres 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

15A/400V 
10,4kVA/8,6kW 

Escena: esquerra 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Escena: dreta 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Escena: fons 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Pont de sala 45º 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Pont de sala 30º 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Canó de projecció 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Control: caixetí audiovisual 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

Control: rack 1x PowerCON 
NAC3MPXXB 

15A/230V 
3,4kVA/2,8kW 

 

El Subministrament a les companyies visitants, de 32A/400V/22kVA/18kW, es farà al lateral dret 
(est) de l’escenari, en una caixa amb 2 connectors CEE 7/7 schuko 16A i un connector CEE P17 32A 
3F+N+T IP 66/67, amb les corresponents proteccions magnetotèrmica i diferencial. 

5.2.2. Instal·lacions de comunicacions i àudio analògic 

Repartit pel teatre hi haurà punts on connectar les línies de comunicació digital FTP/UTP de 
categoria 7 per a les lluminàries i equips d’il·luminació escènica (amb els protocols de luminotècnia 
USITT DMX512 i RDM), per als equips audiovisuals (amb els protocols de comunicacions TCP/IP, 
HDBaseT i Dante) i d’intercomunicació. També ho faran algunes línies d’àudio analògic i de càrrega 
d’altaveus. L’origen d’aquestes línies és el patch pannel de comunicacions i àudio analògic, situat al 
rack del control. El nombre i el detall de caixetins i connectors es concretarà al projecte executiu 
d’equipament escènic, però orientativament podem indicar el nombre i les ubicacions de les línies que 
considerem necessàries: 2 caixetins a les barres de l’escenari (al costat est), 3 caixetins a nivell 
d’escena (una a cada costat i una darrera), 2 caixetins als costats de l’embocadura (un en cada 
costat), 2 caixetins als ponts de sala (una en cadascun, al costat est) , 1 caixetí al canó de projecció 
(sobre el cel ras, en ubicació a determinar) i 2 caixetins al control (un per a il·luminació i l’altra per a 
audiovisuals) i el darrer al rack.   
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Instal·lacions de comunicacions i àudio analògic (orientatiu) 

origen caixetí línia connector 

Patch pannel de 
comunicacions i 
àudio analògic 

Escenari: barres 1 Il·luminació 1 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 1 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 2 1x EtherCON RJ45 

Altaveu 1 1x SpeakON 

Altaveu 2 1x SpeakON 

Escenari: barres 2 Il·luminació 2 1x EtherCON RJ45 

Escenari: barres 3 Il·luminació 3 1x EtherCON RJ45 

Escenari: barres 4 Il·luminació 4 1x EtherCON RJ45 

Escena: dreta (est) Il·luminació 5 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 3 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 4 1x EtherCON RJ45 

Intercom 1 1x EtherCON RJ45/XLR4f 

Altaveu 3 1x SpeakON 

Altaveu 4 1x SpeakON 

Àudio 1 1x XLR3f  

Àudio 2 1x XLR3f 

Àudio 3 1x XLR3f  

Àudio 4 1x XLR3f 

Escena: esquerra (oest) Il·luminació 6 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 5 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 6 1x EtherCON RJ45 

Intercom 2 1x EtherCON RJ45/XLR4f 

Altaveu 5 1x SpeakON 

Altaveu 6 1x SpeakON 

Àudio 5 1x XLR3f  

Àudio 6 1x XLR3f 

Àudio 7 1x XLR3f  

Àudio 8 1x XLR3f 

Escena: fons Il·luminació 7 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 7 1x EtherCON RJ45 

Embocadura: Sistema de reforç 
de so (PA) esquerra 

Altaveu  1x SpeakON 

Embocadura: Sistema de reforç 
de so (PA) dreta 

Altaveu  1x SpeakON 

Pont de sala 45º Il·luminació 8 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 8 1x EtherCON RJ45 HDB 

Pont de sala 30º Il·luminació 9 1x EtherCON RJ45 

Audiovisual 9 1x EtherCON RJ45 HDBT 

Canó de projecció Audiovisual 10 1x EtherCON RJ45 HDBT 

Audiovisual 11 1x EtherCON RJ45 HDBT 

Control: caixetí il·luminació Il·luminació 10 1x EtherCON RJ45 

Il·luminació 11 1x EtherCON RJ45 

Il·luminació 12 1x EtherCON RJ45 

Intercom 3 1x EtherCON RJ45/XLR4f 

Control: caixetí audiovisual Audiovisual 12 1x EtherCON RJ45 HDBT 

Audiovisual 13 1x EtherCON RJ45 HDBT 

Audiovisual 14 1x EtherCON RJ45 HDBT 

Intercom 4 1x EtherCON RJ45/XLR4f 
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5.3. Subministrament d’equipament escènic 

 

5.3.1. Maquinària  

La dotació de maquinària superior serà únicament dos equips de carril d’americana manual, de 
7.280mm de longitud, amb tirants, carros, reenviaments i politges, que permetin d’obrir i tancar una 
cortina americana, amb grapes d’alumini de ø50mm per suspendre-les de la graella. Normalment, per 
a l’obertura manual del teló de boca, que oculta l’escena, i del teló de fons, que ocultaria un 
ciclorama o una pantalla. 

5.3.2. El cortinatge, la draperia i les pantalles 

Com s’ha explicat en el punt en què parlàvem de l’escena, l’arranjament més habitual als escenaris 
dels teatres és amb un sistema de cortinatge anomenat draperia, que són cortines de vellut a joc 
amb el color i l’estil de la sala: el guardamalles, que limita el quadre escènic per dalt i els arlequins, 
que ho fan pels laterals, i el teló, que tapa i obre el quadre amb el seu moviment. 

Darrera el teló hi ha un altre sistema de cortines de color negre, anomenat cambra negra, que 
delimita la zona que veurà el públic –en diem l’àrea escènica– d’aquelles altres zones que han 
d’estar-ne ocultes. Consta d’un nombre per determinar de bambolines per sobre, i de cametes pels 
laterals, i un teló de fons. A banda de les cortines esmentades que es lliuraran instal·lades se’n 
subministraran d’altres per a resoldre altres situacions. 

En un teatre amb disposició a la italiana, totes aquestes cortines es pengen amb vetes en barres en 
sentit paral·lel a l’embocadura. Alguns espectacles requereixen que no hi hagi cortinatge a l’escena, 
en d’altres la cambra negra pot ser opcional, però és imprescindible en gairebé tot el teatre i la dansa. 

A banda del cortinatge, el teatre haurà de tenir una pantalla ciclorama o panorama. 
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Podem apuntar que hi haurà una draperia de vellut, de color a determinar, compost per un 
guardamalles fix i un teló de boca de vellut en dues fulles per a l’obertura a l’americana. La cambra 
negra estarà formada per 2 bambolines, 3 jocs de cametes i un teló de fons en dues fulles per obrir-lo 
a l’americana. 

La dotació de cortinatge, draperia i pantalles del Centre Obrer Recreatiu serà motiu d’anàlisi i, d’acord 
amb la propietat, proposta al projecte d’equipament escènic. 

5.3.3. La il·luminació escènica 

Fa mig segle, la il·luminació escènica es basava en gran mesura en uns aparells anomenats hers que 
contenien una filera de làmpades elèctriques, filtrades amb quatre o cinc colors bàsics, i una 
instal·lació elèctrica que permetia encendre i/o apagar cada grup de color. Penjats del teler, 
l’il·luminador canviava del blau de la nit al verd del bosc, del vermell de l’infern al blanc del dia –
encenent tots els colors–. Aquest aparells també es muntaven a terra al prosceni, i se’n deien 
bateries. Abans, la llum de les bateries havia estat produïda per llànties d’oli i, mes tard, amb fanals 
de gas. Aquest sistema estava sempre instal·lat, i servia per a il·luminar genèricament qualsevol 
espectacle teatral i de dansa. 

Els actes de presentació, conferències i concerts de música clàssica d’avui dia no solen tenir 
requeriments especials d’il·luminació i es fan amb un arranjament genèric de lluminàries, que tots els 
tècnics dels teatres coneixen i que en diem llum general blanca. Ara bé, per a tota la resta 
d’espectacles: els espectacles de gira, que s’hauran ideat i produït en un teatre, s’han de reproduir en 
els teatres que visita; cadascun porta un disseny d’il·luminació propi, que consisteix en un conjunt de 
lluminàries, de vuit o deu tipus diferents. L’il·luminador les haurà de situar a determinada alçada a 
l’escenari i penjar de determinats punts de la sala, i ajustar –enfocar– per aconseguir la direcció i la 
qualitat de llum necessària que reprodueixi l’espectacle al nostre teatre. De la mateixa manera, si un 
espectacle és de producció pròpia, l’il·luminador triarà els aparells més adequats, els haurà de poder 
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penjar en posicions diverses de la sala i de l’escenari, per obtenir la direcció de llum que necessita 
per a aconseguir un efecte determinat, al seu criteri o a requeriment del director. 

En relació a les fonts de llum en el sector de la indústria de l’espectacle, som en un moment de 
transició entre la tecnologia emergent del díode electroluminescent (led) i l’anterior font de filament 
incandescent de tungstè en una bombeta halogenada. La regulació de les lluminàries amb làmpada 
halògena es fa comandant electrònicament el regulador (dímer) des de l’origen de la línia; en canvi, la 
regulació del led es fa amb un senyal directament a l’electrònica (driver) que du la mateixa lluminària. 

La Directiva europea,
53

 a fi d’establir requisits  de disseny ecològic aplicables als productes 
relacionats amb l’energia l’estalvi i l’eficiència energètica, ha afavorit les fonts alternatives a la 
incandescència (descàrrega, fluorescència, electroluminscència i d’arc elèctric) i ja ha prohibit la 
distribució d’algunes bombetes de filament d’ús domèstic i industrial. Aquestes mesures van 
encaminades als productes relacionats amb l’energia que representen un volum notable de vendes i 
de comerç, que tinguin un important impacte mediambiental i que, pel seu disseny, ofereixin 
possibilitats significatives de millorar aquest impacte sense que això comporti excessius costos.

54
 

El Centre Obrer Recreatiu serà un teatre sense línies regulades. Tota la il·luminació que es dotarà 
serà LED. 

Repartit pel teatre hi haurà punts on penjar i endollar lluminàries. El nombre i el detall serà al Projecte 
Executiu d’equipament escenotècnic, però orientativament podem indicar les ubicacions de les línies 
directes i el nombre de lluminàries que podrien assolir en cada ubicació. 
 
Nombre i ubicació de les línies elèctriques directes i possibles lluminàries 

ubicació línia directa lluminàries 

A l’escenari, a les barres: caixetí 1 1 de 5 a 7 

A l’escenari, a les barres: caixetí 2 1 de 5 a 7 

A l’escenari, a les barres: caixetí 3 1 de 5 a 7 

A l’escenari, a les barres: caixetí 4 1 de 5 a 7 

A l’escena, costat dret 1 de 5 a 7 

A l’escena, costat esquerre 1 de 5 a 7 

A l’escena, al fons 1 de 5 a 7 

Al pont de sala 45º 1 de 5 a 7 

Al pont de sala 30º 1 de 5 a 7 

Al control, al caixetí il·luminació 1 de 5 a 7 

Total 10 de 50 a 70 

 
La dotació de lluminàries amb font LED i control RDM/DMX que es proposa per al Centre Obrer 
Recreatiu, és: 

Dotació de lluminàries 

  funció tipus model 

24x 6x frontal sala retallables  ETC Colour Source Spot 

2x especials retallables ETC Colour Source Spot 

6x general blanc/bany de color banyadors ETC Source Four PAR Deep Blue+ lents 
accessòries 

6x banyadors punta de barra banyadors ETC Source Four PAR Deep Blue+ lents 
accessòries 

4x panorames panorama ETC ColourSource CYC 

 

                                                 
53 Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de octubre de 2009, per la que s’instaura un marc per a 
l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia. 
54 Reglament UE 1194/2012 de la Comissió de 12 de desembre de 2012, pel que s’aplica la Directiva 2009/125/CE del 
Parlament Europeu i del Consell pel que afecta als requisits de disseny ecològic aplicables a les làmpades direccionals, a les 
làmpades led i els seus equips. 
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Aquesta és una proposta, però amb la mateixa instal·lació es podran comprar o llogar altres 
lluminàries escèniques i integrar-les al sistema, sempre que tinguin control RDM/DMX. 

La il·luminació escènica es governarà des d’una taula de llums, que estarà normalment instal·lada al 
control, si bé que es podrà situar eventualment en altres llocs de la sala o de l’escenari.  

Les lluminàries escèniques amb font de díode electroluminescent (LED) requereixen un control amb 
un canal DMX per cadascun dels paràmetres de la lluminària que es puguin o vulguin controlar: 
cadascun dels colors, intensitat, estroboscopi, moviments horitzontal i vertical, pales de retall, calats, 
ventilador, etc. 

El projecte d’equipament escènic prescriurà una taula de llums amb control RDM/DMX que possibiliti 
el control i memòria d’estats de llum, de color i de temperatura de color de la llum blanca i canals 
suficients per controlar la dotació de lluminàries. 

La dotació i control descrits han de ser suficients per complir les fitxes tècniques de les companyies i 
realitzar, al Centre Obrer Recreatiu, bona part dels espectacles de petit format de Programa.cat i del 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la 
Diputació de Barcelona (DiBa). 

5.3.4. Els audiovisuals 

El teatre tindrà tres sistemes, preferiblement instal·lats de manera fixa: el control, un sistema de reforç 
de so adreçat al públic (PA) i un canó de projecció que estarà ajustat a una pantalla que es 
desenrotllarà electromecànicament quan sigui necessari. Si estan instal·lats no es necessitarà temps 
ni personal per a ajustar-los, i un sol operador se’n podrà fer càrrec en uns minuts. 

El canó de projecció, amb tecnologia de font de llum làser, resolució WUXGA i 12.000 lúmens de 
brillantor, amb sistema de 3 panells LCD i entrada compatible HDBaseT, que permetrà la connexió 
directa amb la matriu de commutació de gràfics. El projector s’equiparà amb una òptica ajustada a la 
distància de projecció i amplada de la pantalla, amb una relació de projecció que s’indicarà, estarà 
instal·lat al sostre de la sala o bé al control (a determinar). S’engegarà amb un comandament a 
distància o bé, si es programa, amb el sistema de control immòtic. El projector rebrà senyal HDBaseT 
d’una editora o switcher audiovisual (possible streaming). Fóra interessant que hi hagués un 
ordinador amb software per a reproduir programes audiovisuals (MacBook amb QLab o similar). 

El control tindrà una taula de so digital (Yamaha TF Series), amb un stagebox de 16 canals a 
l’escenari amb enllaç Dante, un lector de CD i MP3 en USB. Es dedicaran un armari de bastidor de 19 
polzades (rack) per a diversos aparells, matriu i panell de distribució (patch pannel) de diverses 
categories: àudio, vídeo compost, vídeo per components (RGBHV), DVI, HDMI, VGA, FTP, etc. 

Si s’escau, el projecte d’equipament escenotècnic prescriurà el sistema de seguiment audiovisual de 
l’escena, amb una càmera que captarà la imatge del quadre de l’escena i una matriu que distribuirà al 
camerino, el camerino de canvis ràpids, els camerinos eventuals, la sala d’artistes, la regidoria, el 
control i als vestíbuls d’espera del públic abans d’entrar a l’interior de la sala. Opcionalment, es podrà 
instal·lar una càmera d’infrarojos per al seguiment dels canvis a les fosques i una càmera de 
contraplà per veure la corbata i les primeres fileres de la sala. 

El sistema de sonorització principal (PA) de la sala estarà format per una parella de recintes acústics 
de tipus full range, penjats al mur de l’embocadura, a costat i costat, a l’alçada a determinar per 
l’estudi de simulació electroacústica. Etapa de potència corresponent. 

La dotació i control descrits han de ser suficients per complir les fitxes tècniques de les companyies i 
realitzar, al Centre Obrer Recreatiu, bona part dels espectacles de petit format de Programa.cat i del 
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Oficina de Difusió Artística (ODA) de la 
Diputació de Barcelona (DiBa). 
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6. ESTIMACIÓ ECONÒMICA 

Aquest pressupost és una estimació per capítols. En el projecte d’execució es detallaran les partides i 
els preus corresponents. 

 
 

  
 

 Centre Obrer Recreatiu de Montesquiu / Estimació econòmica  
 

 
 

    Capítol 
Sotscapítol 

Import 
estimat 

 

 
  5.1 Estructures de suport per a ús escènic 26.808,00 € 

  

1 Estructura escènica superior. Estructura metàl·lica autoportant per a 
suport i instal·lació de tots els elements de maquinària escènica, tèxtils, 
il·luminació, pantalla de projecció, etc. Inclou bases de recolzament a 
paviment (groundsupport), 4 potes, perímetre i costella travessera 
transversal central en gelosia tridimentsional. Inclou tubs longitudinals de 
48mm. 

18.228,00 € 

  

2 Estructura escènica superior a la sala. Estructura metàl·lica autoportant 
per a suport i instal·lació de pont de llums frontal a sala. Fabricat en 
gelosía tridimentsional. Inclou tubs longitudinals de 48mm. 

4.800,00 € 

  

1 Estructura inferior de l’escenari i el prosceni. Estructura metàl·lica i 
paviment de fusta per a cobrir fossat escènic a tota la superfície d'escenari 
i prosceni. Fusta de paviment tipus Wisa-wire, color negre mat de 25mm 
de gruix. 67m2. 

3.780,00 € 

 
 

      TOTAL PEM 26.808,00 € 
    Despeses Generals 13% 3.485,04 € 
    Benefici Industrial 6% 1.608,48 € 
    TOTAL PEC (SUMA PEM+DG+BI) 31.901,52 € 
    IVA 21% 6.699,32 € 
    TOTAL PEC IVA INCLÒS (estimació) 38.600,84 € 

 
 

  
 

 
  5.2 Instal·lacions elèctriques i de comunicacions 34.450,00 € 

  

  
Instal·lacions elèctriques. Subquadre elèctric, caixes de força, Il·luminació 
de treball, neteja i llum blava, Canalitzacions i tubs.   

  

  

Instal·lacions per a Il·luminació espectacular i sistemes Audiovisuals. 
Cablatge elèctric circuits dimmers, alimentació equips AV, senyals control 
il·luminació i senyals Audiovisuals.   

  
  

Caixes connexió i racks.   

  
  

Sistema de control Centralitzat.   
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5.3 Subministrament d’equipament escènic 71.858,00 € 

        
  Maquinària    15.372,00 € 

    Maquinària. Equips de maquinària manual.   

  
  

Cortinatge, draperia i pantalles. Mecanismes obertura teló de boca i fons.   

  
  

Mobiliari tècnic i accessoris.   

  
Il·luminació 
escènica   

29.695,00 € 

  
  

Potència i Regulació.   

  
  

Control i sistema distribució DMX/RDM.   

  
  

Projectors il·luminació per a l'espectacle.   

  
  

Cablatge i elements auxiliars.   
  Audiovisuals   26.791,00 € 

  
  

Sistema Sonorització Principal.   

  
  

Àudio processament i distribució.   

  
  

Vídeo-videoprojecció.   

  
  

Intercomunicació tècnica.   

  
  

Àudio microfonia.   

  
  

Àudio Reproducció gravació.   

  
  

Streaming.   
        
    TOTAL PEM 106.308,00 € 
    Despeses Generals 13% 13.820,04 € 
    Benefici industrial 6% 6.378,48 € 
    TOTAL PEC (SUMA PEM+DG+BI) 126.506,52 € 
    IVA 21% 26.566,37 € 
    TOTAL PEC IVA INCLÒS (estimació) 153.072,89 € 
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7. PLÀNOLS 

 

Esc 01- Planta fossat encastar tarimes 

Esc 02- Tarimes Escenari i prosceni 

Esc 03 – Disposició butaques i cadires 

Esc 04- Cabina Control 

Esc 05- Tèxtils Escènics 

Esc 06- Graella escenari planta i seccions 

Esc 07- Graella, dimensions 
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1 Objecte 

L’Ajuntament de Montesquiu es proposa la rehabilitació del Centre Obrer Recreatiu, situat a 

la Plaça de la República. Es tracta d’un edifici de principis del segle XX en bon estat de 

conservació i d’un gran valor cultural i històric local; en l’actualitat s’estan preparant els 

documents per a ser declarat Bé d’interès local BCIL. 

Des de la seva construcció al segle XX, havia estat destinat a usos culturals, essent el 

centre neuràlgic del municipi, amb una sala de teatre en planta baixa on s'hi feien 

representacions culturals i cinema i amb una cafeteria i lloc d'esbarjo a la planta primera. 

Continua essent un dels edificis més emblemàtics del municipi, tot i que l'any 2001 es va 

transformar en magatzem municipal i es va destruir la zona interior del teatre i les pintures 

de la façana. Actualment l'edifici s’utilitza com a magatzem municipal en planta baixa i en 

planta primera està destinat a l'Arxiu Històric municipal. 

La voluntat de l’Ajuntament de Montesquiu és rehabilitar l'edifici per a disposar d'un 

equipament modern i suficientment equipat per poder gaudir d'actes culturals al municipi, 

amb unes instal·lacions adequades dels actes que s’hi puguin realitzar. Es proposa un 

equipament teatral per a  programació de petit format. 

Actualment els serveis tècnics municipals estan redactant el projecte executiu de l’adequació 

de l’espai a nivell de proposta formal i d’instal·lacions.  Donat que l’objectiu és poder posar 

en funcionament el centre obrer recreatiu com a teatre, la Oficina de Difusió Artística ha 

encarregat la redacció del projecte d’instal·lacions, estructures i equipaments de tècnica 

escènica, consultoria i l’assessorament corresponent per al “Teatre del Centre” del Centre 

Obrer Recreatiu de Montesquiu per aconseguir l’objectiu de recuperar l’antic teatre per als 

usos actuals en condicions òptimes. 

El present document descriu el projecte executiu d’equipament escènic del Teatre El Centre 

de Montesquiu. Aquest document complementa i desenvolupa les aportacions al projecte 

d’arquitectura recollides en el projecte bàsic redactat prèviament.  
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2 Introducció 

L’abast del projecte executiu comprèn els següents capítols: 

1. Instal·lacions elèctriques i comunicacions. 

2. Maquinària escènica. 

3. Equipament d’il·luminació escènica. 

4. Equipament d’audiovisuals. 

 

3 Descripció 

 

3.1 Estructures de suport per a ús escènic. 

Les estructures de suport per a ús escènic inclouen les estructures necessàries per a la 

subjecció dels elements de maquinària (carrils i pantalla de projecció), del vestit escènic 

(teló, bambolines, cametes, etc.) i dels projectors d’il·luminació escènica. Aquestes 

estructures estan incloses dins del projecte executiu d’obra i inclouen: 

-Una estructura escènica superior autoportant d'escenari, construïda amb perfils i làmines  

d'acer S 275 JR  HEB140 i IPE140 arriostrada a murs mitjançant  tacs químics de fixació a 

paret. Acabat amb epoxi RAL9005 mat. Inclou una estructura secundària de graella amb tub 

rodó d'acer S 275 JR de 48x3mm formada 14 segments continus a 400mm de separació 

recolzats sobre travessers d'estructura principal.  

-2 varals suspesos a sobre del prosceni, de tub rodó d'acer S 275 JR de 48x3mm constituïts 

per un segment continu de 7.000mm de longitud suspès amb abarcons de 7 tirants de tub 

d'acer S275 JR quadrat de 40x40x3mm.  
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3.2 Instal·lacions elèctriques i comunicacions 

En el capítol d’infraestructures elèctriques i de comunicacions s’hi ha inclòs tots els elements 

de distribució elèctrica i senyal necessaris per al conjunt d’equipaments escènics: 

maquinària, il·luminació, sonorització, videoprojecció de vídeo i llum de sala i treball amb 

control centralitzat. 

Les infraestructures de senyal previstes permetran la implementació de les tecnologies més 

actuals de distribució de senyal tant d’il·luminació, àudio i vídeo. 

Per a la distribució de senyal de control d’il·luminació s’ha previst la utilització de cablatge 

estructurat que permetrà la distribució tant per protocol DMX, com per protocols de xarxa 

tipus ArtNet, sACN, ESP, etc. 

Per a l’àudio s’ha previst la distribució mitjançant protocol Dante d’àudio per xarxa, que és 

actualment la tecnologia de transmissió més àmpliament adoptada i l’estàndard de facto en 

l’àmbit professional. 

Per al vídeo s’ha previst la distribució mitjançant transmissors i receptors de vídeo per xarxa 

basats en el protocol HDBaseT. 

 

3.2.1 Electricitat escènica 

El sots capítol inclou els quadres elèctrics dedicats a l’equipament escènic: un subquadre 

principal d’escenari, un subquadre de sala de control i un subquadre amb  per a companyies 

convidades, amb aparamenta i etiquetatge segons esquemes unifilars de projecte, un 30% 

d'espai de reserva i envolvent mural metàl·lic amb porta de vidre. 

Els quadres d’electricitat escènica disposaran de contactor pel permetre la maniobra remota 

de les línies mitjançant el sistema de control inmòtic centralitzat. El quadre disposarà d’espai 

suficient per allotjar els mòduls DIN de relé del sistema de control. 
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3.2.2 Llum de treball i guàrdia 

El sots capítol inclou el conjunt de lluminàries de llum de treball i de guàrdia (blava) a 

escena. Les corresponents línies estan connectades al quadre d’escenari, i les enceses es 

controlen mitjançant el sistema inmòtic. Inclou: 

-9 u. tub LED T8 120cm. 36W de potència. 4000K de temperatura. Pantalla estanca de 

policarbonat. 

-4 u. projector flood LED 90W de potència. 4000K de temperatura. Obertura de feix 100°. 

10.000lumen. 

-11 u. llum de guàrdia LED per a muntatge en superfície de 3W 230V color blau. Dimensions 

90x90x40mm. 

-5 u. tub LED  60cm. 18W de potència. 4000K de temperatura. Pantalla estanca de 

policarbonat. Amb filtre blau Lee 119. 

 

3.2.3 Llum de Sala DMX/RDM 

La llum de sala inclou 28 lluminàries Downlight LED amb regulació DMX/RDM de 0 a 100% 

especials per a permetre la regulació de la llum de sala amb qualitat escènica de manera 

simultània des del sistema de control inmòtic (botoneres) i des de la taula de llum 

d’il·luminació escènica, permetent la perfecta integració d’aquesta en els espectacles. 

Inclou: 

-28 u. lluminària LED Downlight de muntatge encastat. 150mm de diàmetre.  Angle d'emissió 

60°. 24W de potència. Temperatura de color 3000K. CRI>90. IP20 . Dissipació de calor 

passiva amb radiador d'alumini. Driver extern amb alimentació 230 V AC, 50 Hz  regulació 0-

100% per protocol  DMX512/RDM.  
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3.2.4 Control inmòtic 

El sistema de control inmòtic centralitzat es programarà en base a les especificacions 

d’equips i paràmetres a controlar indicats en el quadre següent: 

 

Equip Protocol Paràmetre 

Pantalla Relé Maniobra de pujada i baixada 

Projector TCP/IP Engegada / Parada 

Zoom  

Desplaçament de lent 

Selecció de font 

Il·luminació de sala TCP/IP Selecció d’escena 

Regulació manual 

Il·luminació de treball Relé Engegada / Parada 

Balises Relé Engegada / Parada 

Línies d’alimentació Relé Control de contactors 

La gestió del sistema es realitzarà des d’una pantalla tàctil de control de 7”  amb interfície 

gràfica específica per al Teatre, i des de 4 botoneres destinades al control de la il·luminació 

de sala, de treball i de guàrdia. Des de la pantalla tàctil es podrà inhabilitar el funcionament 

de les botoneres per evitar la manipulació indeguda durant el transcurs d’un esdeveniment o 

acte.  Inclou: 

-1 u. Font d'alimentació per a sistema inmòtic. 48V DC 60W Carril DIN. 

-1 u. CPU de sistema inmòtic amb botonera incorporada per a muntatge encastat. 

Comunicacions: Ethernet, Cresnet, USB, RS232 i IR/serial. 2 sortides de relé. 

-4 u. botonera de control de sistema domòtic. Disposa de dues columnes de botons 

configurable pel sistema de control i admet tap, doble tap i press-and-hold. Disposa de retro 

il·luminació dels botons. Indicadors de feedback. Ajust automàtic de brillantor. Sensor de 
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llum. Comunicació via Cresnet. 2 entrades de tancament de contacte. Dimensions 

87x87x38mm  

-2 u. mòdul de switching d'alimentació. 8 canals de switching per carregues incandescents, 

magnètiques de baix voltatge, electròniques de baix voltatge, neó/càtode fred, fluorescent i 

motor. Carril DIN. 

-1 u. Passarel·la DMX Muntatge en carril DIN. Port ethernet LAN PoE 10BaseT/100BaseTX. 

Alimentació per PoE. Suporta ArtNet, sACN i ESP. Configuració via navegador web. Suporta 

RDM sobre ArtNet. Suporta ArtNet 3. HTP/LTP merging suport. Configuració IP dinàmica o 

estàtica. Connectors Phoenix DIN. Carril DIN. 

-1 u. Router. Gigabit dual band. Fins a 50 túnels Ipsec i 5 túnels VPN oberts. Rendiment de 

firewall de 900 Mbps i 110Mbps IPsec. Firewall integrat. Etiquetat VLAN 802.1q. Inter-VLAN 

Routing. Equilibri de càrrega i commutació per error WAN. 

-1 u. Pantalla tàctil de control inmòtic de 7"de muntatge encastat. 

-1 u. Programació del sistema de control centralitzat i disseny d'interfície gràfica: 

    - Engegada i parada del projector de vídeo. 

    - Mescla de les senyals d’àudio del sistema. 

    - Engegada, parada i control de volum dels micròfons. 

    - Maniobra de la pantalla de videoprojecció. 

    - Regulació d’il·luminació de sala, treball i guàrdia. 

 

3.2.5 Canalitzacions i cablatge 

En el present capítol s’hi ha inclòs totes les canalitzacions i cablatge necessaris per a les 

infraestructures del  conjunt de l’equipament escènic.  
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Cadascun dels circuits o línies s’executarà amb mànega o cable lliure d'halogenurs, no 

propagador de l'incendi, sense despreniment de fums opacs i amb reacció al foc mínima Cca  

s1b, d1, a1 segons ITC-BT028 Instal·lacions en locals de pública concurrència, del 

Reglament delegat 2016/364 del REBT RD 842/2022. 

En el cas de les mànegues d’alimentació elèctrica, l’instal·lador haurà de justificar i instal·lar 

les seccions de conductor necessàries per a obtenir caigudes de tensió inferiors a 1%. 

 

3.2.6 Racks i caixes de connexió 

En el present capítol s’hi ha inclòs tots els racks i caixes de connexió necessaris per a les 

infraestructures del conjunt de l’equipament escènic. 

S’instal·laran 2 racks d’infraestructures i equips, un a l’escenari (RKEscenari), ubicat al 

costat esquerre de l’escenari i un a la sala de control (RKControl), ubicat al fons de la sala 

de control. 

Els racks allotjaran diversos panells de connexió de senyal així com els equips de format 

rack 19”. Tots els panells disposaran de rail  porta etiquetes i de barra posterior de lligat de 

cablatge. 

Els panells estaran ordenats de forma coherent i etiquetats per identificar les línies 

correctament indicant la línia i la caixa de connexió amb la qual enllaça cada una des les 

connexions. 

L’alimentació del rack es realitzarà amb 2 línies d’alimentació independents. En una s’hi 

connectaran els equips de control com commutadors de xarxa dedicats al control així com 

els equips d’il·luminació que intervenen en la regulació de la il·luminació de sala. En l’altre, 

els equips audiovisuals. D’aquesta manera, quan no s’utilitzi l’equipament audiovisual del 

teatre, s’evitaran consums innecessaris i es perllongarà la vida útil dels equips. 

Totes les caixes de connexió d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a muntatge 

superficial. Disposaran de rail porta etiquetes i de barra posterior de lligat de cablatge. 
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Tots els connectors dels panells i de les caixes de connexió, així com també dels cables 

aeris, seran originals Neutrik o de qualitat equivalent o superior. No s’admetran en cap cas 

connectors d’imitació Neutrik. 

 

3.3 Maquinària 

 

3.3.1 Equips de maquinària 

L’equipament escènic inclourà els següents equips de maquinària, instal·lats en l’estructura 

de suport de l’escenari: 

-  1 u. Carril motoritzat per cortina americana de doble fulla. 7m de longitud amb 

creuament de 0,5m amb fulla exterior centrada.  Amb comanament doble a sala de 

control i a escenari. 

 

- 1 u. Carril manual per teló de fons de doble fulla. 7m de longitud amb creuament de 

0,5m amb fulla exterior centrada. Accionament manual per maroma contrapesada. 

 

- 1 u. Pantalla de projecció enrotllable electrificada TIR DIRECTE TENSIONED amb 

extra superior negre de 1m. Àrea de projecció: 4x2,25m. Motor reductor tubular de 

funcionament discontinu i protecció tèrmica. Caixa de 21x21cm d'alumini lacat en 

color negre. Tela de projecció frontal Blanca Mate Opaca DIN 19045 amb revers 

negre. Tipo D. Guany 1:1,1. Ignífuga M1. Gruix 0,4mm.Tela de projecció frontal. 

Comanament des de sistema inmòtic. 

 

- 2 u. Conjunt de barra d'accionament manual de 4 tirs. Incloent: Tub d'alumini de 9m 

pintat negre. Conjunt de 4 blocs per a muntatge sobre pinta amb 1 politja de nylon de 

150mm. Bloc de capçalera amb 4 politges de nylon. Conjunt de sirgues de nylon 

negre 10mm, recorregut 7m. Cornamusa de lligat 

 

3.3.2 Vestit escènic 

L’equipament escènic inclourà els següents elements de vestit escènic, instal·lats en 

l’estructura de suport de l’escenari i els carrils de la maquinària: 
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-1 u.  teló de boca de Trevira CS de 380 g / m2. Ignifugat c-1. Doble fulla, fulla exterior 

centrada a boca, creuament de 0,5 m. Frunzit al 100%. Amb trinxa i traus per al lligat amb 

cintes. Vora simple als costats i doble a baix amb plomada de tensat. Color a definir per DF. 

Mides 7x 4m. 

-1 u. Guardamalla de Trevira CS de 380 g / m2. Ignifugat c-1. Frunzit al 100%. Amb trinxa i 

traus per al lligat amb cintes. Vora simple als costats i doble a baix amb plomada de tensat. 

Color a definir per DF. Patró ajustat a forma de boca. Mides màximes 5x1,10m. 

-1u. teló de fons de cotó 100%  oscurant  de 300 g / m2. Ignifugat c-1. Doble fulla, fulla 

exterior centrada a boca, creuament de 0,5 m. Sense frunzit. Amb trinxa i traus per al lligat 

amb cintes. Vora simple als costats i doble a baix amb plomada de tensat. Color negre. 

Mides 7x 4,5m. 

-4 u. bambolina de teixit de cotó oscurant de 300 g / m2. Cotó 100%. Ignifugat c-1. Amb 

trinxa i traus per al lligat amb cintes. Vora simple als costats i doble a baix amb plomada de 

tensat. Color negre. Mides 7x1 m. 

-8u. cameta de teixit escenotècnic-oscurant de 300 g / m2. Cotó 100%. Ignifugat c-1. Amb 

trinxa i traus per al lligat amb cintes. Vora simple als costats i doble a baix amb plomada de 

tensat. Color negre. Mides 1x4,5m. 

-1u. ciclorama de PVC. Ignifugat c-1.  Amb trinxa i traus per al lligat amb cintes. Vora simple 

als costats i doble a baix amb plomada de tensat. Color a definir per DF. Mides 7x 4,5m. 

 

3.3.3 Mobiliari tècnic i accessoris 

L’equipament escènic inclourà els següents elements de mobiliari tècnic i accessoris: 

-1u. escala de tisora de 9 graons per tram amb tram telescòpic. Alumini. Altura de treball 

màxima 6,3m. Altura plegada  2,85m. Altura telescòpic 3,84. Càrrega màxima 150kg. EN 

131. 
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3.4 Il·luminació escènica 

La dotació de projectors d’Il·luminació escènica i de Sala estarà composada íntegrament per 

projectors de tipus LED controlats per protocol DMX/RDM. 

 

3.4.1 Control i sistema de distribució DMX/RDM 

L’equipament escènic inclourà els següents equips de control i distribució DMX/RDM: 

-1 u. consola de control d’il·luminació DMX/RDM. Control fins a 80 canals o fixtures. Pantalla 

multi tàctil integrada de 7". 4 faders mestres definibles per l'usuari. 5 botons definibles per 

l'usuari per a ordres habituals. Pad de nivell/ritme virtual. Funcions d'enregistrament i 

reproducció de la llista de cue. Control de paràmetres altres que intensitat. Bloqueig de la 

consola. Paletes de color, posició i feix. Efectes de color, intensitat, posició i paràmetres. 

Control de color intuïtiu dels LED. Descobriment i configuració de RDM. Sistema d'ajuda a 

bord Operació "Mode senzill" per a 4 aspectes. Joguina de reproducció per a música en 

directe. Ranura de seguretat Kensington.  

 

3.4.2 Projectors d’il·luminació per a l’espectacle 

L’equipament escènic inclourà les següents lluminàries DMX/RDM: 

-6 u. projector de retall LED  RGBL  DMX/RDM 160W  52 Lumileds LUXEON® C LED. 44.8 

lumen x W. Colors Vermell, Verd, Blau , Llima.  Óptica integrada amb angle de 25 a 50 

graus. Obertura 6.25”-14”.  Control de flicker de càmera: 1,200 Hz (defecte)  25,000 Hz (via 

RDM). Motor de dimerització virtual de 15-bit. Nivell de soroll: 20.2 dB A. Model ETC Colour 

Source Spot JR o equivalent. 

-4 u. projector de retall LED  RGBL  DMX/RDM 166W 60 Lumileds LUXEON® REBEL LED. 

42.4 lumen x W. Colors Vermell, Verd, Blau , Llima.  Óptica no inclosa .  Control de flicker de 

càmera: 1,200 Hz (defecte) 25,000 Hz (via RDM). Motor de dimerització virtual de 15-bit. 

Nivell de soroll: 21.2 dB A. Model ETC Colour Source Spot  o equivalent. 



 

 

 

Equipament escènic del Teatre El Centre de Montesquiu. Projecte executiu. 15 de 23 

  

 

Àrea de Cultura 

Gerència de Serveis de Cultura  

Oficina de Difusió Artística 

 

-4u. Òptica zoom 15/30 per a projector de retall LED RGBL. 15/30 graus. Model ETC  S4 

ZLTB  o equivalent. 

-12 u. projector PAR LED  RGBL  DMX/RDM 89W 40 Lumileds LUXEON® Z LED. 28.1 

lumen x W. Colors Vermell, Verd, Blau , Llima.  Óptica no inclosa .  Control de flicker de 

càmera: 1,200 Hz (defecte)  25,000 Hz (via RDM). Motor de dimerització virtual de 15-bit. 

Nivell de soroll: 24.8 dB A. Model ETC Colour Source PAR CE DB o equivalent. 

-12u. Difusor per a projector de PAR LED RGBL. Model ETC  CS Linear  o equivalent. 

 

3.4.3 Cablatge i elements auxiliars 

L’equipament escènic inclourà els següents elements de cablatge i elements auxiliars 

d’il·luminació: 

-12u. Mànega aèria elèctrica 3x1,5 de definició H07R-NF de 2 m. de longitud. Amb 

connector Shucko als 2 extrems. 

-12 u. Mànega aèria elèctrica 3x1,5 de definició H07R-NF de 5 m. de longitud. Amb 

connector Shucko als 2 extrems.  

-12 u. Mànega aèria elèctrica 3x1,5 de definició H07R-NF de 10m. de longitud. Amb 

connector Shucko als 2 extrems. 

-12 u. Tripleta Shucko de goma. 

-16 u. Mànega aèria DMX de 2 m. de longitud. Amb connector XLR5 als 2 extrems. Model: 

Neutrik o equivalent. 

-16 u. Mànega aèria DMX de 5 m. de longitud. Amb connector XLR5 als 2 extrems. Model: 

Neutrik o equivalent.  
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3.4.4 Il·luminació de Sala DMX/RDM 

L’equipament escènic inclourà les següents lluminàries d’il·luminació de Sala amb control 

DMX/RDM: 

-28 u. lluminària LED Downlight de muntatge encastat. 150mm de diàmetre.  Angle fix  Angle 

d'emissió 60°. 24W de potència. Temperatura de color 3000K. CRI>90. IP20 . Dissipació de 

calor passiva amb radiador d'alumini. Driver extern amb alimentació 230 V AC, 50 Hz  

regulació 0-100% per protocol  DMX512/RDM. 

 

3.5 Audiovisuals 

3.5.1 Sonorització 

L’equipament escènic inclourà els següents equips de sonorització: 

-2 u. sistema full-range compacte. Recinte de contraplacat de bedoll, acabat negre 

texturitzat, amb reixa frontal metàl·lica, de dimensions: 531mm d’ample, 316mm d’alt, 

285mm de fons. Pes. 14,8kg. Amb 1 transductors de greus de 10” d’alta excursió amb imant 

de neodimi. Amb 1 transductor d’aguts amb motor de 1,4” de neodimi. Bocina amb dispersió 

asimètrica 50-100°(horitzontal) 25/30°(vertical), amb mecanisme de rotació a 90°. Amb 2 

connectors NL4 MP  de 4 vies. Resposta de freqüència: 70Hz a 20kHz +-6dB.  Pic de 

pressió sonora a @1m : 130 dB. 

-2 u. Subwoofer. Recinte de contraplacat de bedoll, acabat negre texturitzat, amb reixa 

frontal metàl·lica, de dimensions: 531mm d’ample, 316mm d’alt, 285mm de fons. Pes. 

14,8kg. Amb 1 transductor de greus de 15” d’alta excursió amb imant de neodimi. Amb 2 

connectors NL4 MP  de 4 vies. Resposta de freqüència: 40Hz a 150Hz +-6dB.  Pic de 

pressió sonora a @1m : 136 dB. 

-1 u. mòdul d’amplificació de 4 canals classe D . Dimensions: 1 U. de rack 19”, 370mm de 

fons. Pes: 7,5kg. 4 entrades analògiques balancejades XLR3. 4 sortides Speakon NL4. Font 

d’alimentació universal amb PFC actiu de 100-240V (50/60Hz). Tensió màxima per canal: 

4x135V. Potència màxima per canal a 4Ω: 1.300W. Potència màxima per canal a 8Ω: 750W. 
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-1 u. mòdul controlador d'altaveus.  Dimensions: 1 U. de rack 19”, 370mm de fons. Pes: 

1,3kg. 4 entrades analògiques balancejades XLR3. Interfície DANTE 4 canals. 

-2 u. bumper per a muntatge conjunt de Subwoofer i recinte full range. 

 

3.5.2 Àudio Processament i distribució 

Per la mescla i processament de les senyals d’àudio s’ha previst una taula de so digital amb 

capacitat de mescla de 40 canals i connexió Dante. Disposarà de control de guany, filtre 

passa alts, equalitzador paramètric de 4 bandes, porta de soroll i compressor per canal.    

Per ampliar el número de canals d’entrada de la taula i disposar d’entrades remotes a 

qualsevol punt de connexió del teatre (escenari, escenari exterior, control) s’ha previst un 

rack de 16 entrades i 8 sortides remotes Dante. 

La gestió de les senyals Dante es realitzarà mitjançant un commutador de xarxa dedicat 

instal·lat al rack d’audiovisuals de l’escenari. 

-1 u. mesclador digital 32 + 2 estèreo  2 retorns, 20 bussos + Estèreo + Subw, 8 grups de 

DCA.  

-1 u. targeta DANTE per a mesclador digital.  

-1 u. stage box de 16 entrades i 8 sortides. Amb interfície DANTE. 

-1 u. Flightcase de transport per a Stage box de 16 entrades i 8 sortides.-1 u. Flightcase de 

transport per a Stage box de 16 entrades i 8 sortides. 

-1 u. de commutador de  xarxa de 10 Ports Poe 10Gb optimitzat per a xarxa DANTE. 

-1 u. Reproductor de CD professional. 
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3.5.3 Videoprojecció 

L’equipament escènic inclourà els següents equips de videoprojecció: 

-1 u. videoprojector 3xLCD làser WUXGA de 10.000 lumen (7.000 lumen Eco). Pantalla LCD 

1,03 polzades amb C2 Fine. 10.000 lumen (7.000 lumen Eco) CLO IDMS15.4 / 10.000 

lumen llum blanca ISO 21118:2020. Font de llum de 20.000h. Òptiques intercanviables amb 

zoom motoritzat. Interfícies: USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interfície 

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inhalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n (opcional), 

Entrada VGA, Entrada DVI, HD-BaseT, Sortida de àudio Estèreo mini-jack, HDMI (HDCP 

2.3), Entrada 3G-SDI, 3G-SDI Output. Protocols de xarxa: HTTPS, IPv6, SNMP, 

ESC/VP.net, PJLink. Consum: 535 W, 452 W (Eco), 0,5 W (Standby). Dimensions: 545  x 

436 x 189 mm. Pes: 16,8kg. Nivell de soroll: Normal: 37 dB (A) - Eco: 30 dB (A). 

-1 u. lent de projecció motoritzada 1:1,2-1,6 compatible. 

-1 u. transmissor HD BaseT compatible. 

-1 u. suport de projecció amb ajustament micromètric en els 3 eixos. 25 kg de capacitat. 

 

3.5.4 Microfonia 

L’equipament escènic inclourà els següents equips de microfonia: 

-3 u. micròfon vocal dinàmic, cardioide, inclou pinça. Model SHURE SM58 o equivalent. 

-2 u. Caixa d’injecció directa: Model BSS AR 133 o equivalent. 

-4 u. suport per micròfon amb braç articulat, base pesada, peus plegables, alçada ajustable 

90-160,5 cm, braç articulat de 840 mm, pes 3,19 Kg, Color negre. 

-6u. Mànega aèria microfònica de 10 m. de longitud. Amb connector XLR3 als 2 extrems. 

Connectors Neutrik. 



 

 

 

Equipament escènic del Teatre El Centre de Montesquiu. Projecte executiu. 19 de 23 

  

 

Àrea de Cultura 

Gerència de Serveis de Cultura  

Oficina de Difusió Artística 

 

-1 u. sistema de microfonia sense fils digital format per transmissor de mà amb càpsula 

SM58 i receptor. Banda de freqüència 2,4GHz. 14 canals commutables simultanis. Sortida 

XLR3 i jack. 

-1 u. sistema de microfonia sense fils digital format per transmissor amb micròfon de 

diadema de condensador i receptor. Banda de freqüència 2,4GHz. 14 canals commutables 

simultanis. Sortida XLR3 i jack. 

 

3.5.5  Reproducció, gravació, streaming 

L’equipament escènic inclourà els següents equips de reproducció, i gravació d’àudio i vídeo 

i de streaming a internet: 

-1 u. PC  i7-1165G7 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores) 16GB RAM 

512GB SSD Windows 10 Pro. Pantalla 14" (35,6 cm) en diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, 

bisell estret, antireflectant, 250 nits, 45 % de NTSC. Sortides HDMI, Displayport. 

-1 u. processador mesclador de video. 4 entrades HDMI amb conversió de formats.1 port 

USB de sortida càmera web, mescla d'àudio Fairlight amb equalitzador i processadors de 

dinàmica, efectes visuals digitals per a imatges simultànies, transicions, composicions per 

crominància amb fons verds i panell multimèdia amb capacitat per a 20 títols. Gravació 

directa a USB en format H.264 . Transmissió a Internet a plataformes streaming. 

Visualització simultània fins a quatre fonts, programa i  bestretes, estat de l'enregistrament, 

transmissió i àudio. 

-1 u. monitor de video i gràfics. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27") Brillantor de la pantalla 

(típic): 350 cd/m² Resolució de la pantalla: 2560 x 1440 Píxels Relació d'aspecte nadiu: 16:9 

Temps de resposta: 4 ms Tipus HD: Quad HD Tecnologia de visualització: LCD Tipus de 

retro il·luminació: W-LED Forma de pantalla: Plana. Entrades HDMIx2 Display port x1. 

Sortida àudio. Altaveus x 2 6W. 
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4 Pressupost 

 

Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

      1 IEE Instal.lacions elèctriques i comunicacions 
  

      1.1 Electricitat escènica 
  

      1.1.1 1 u Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric 
d'escenari. Aparamenta i etiquetatge segons esquemes 
unifilars de projecte. 30% d'espai de reserva. Envolvent 
mural metàl.lic amb porta de vidre.  
SQEscenari. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Schneider o equivalent. 

3.120,93 € 3.120,93 € 

1.1.2 1 u Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric de sala 
de control. Aparamenta i etiquetatge segons esquemes 
unifilars de projecte. 30% d'espai de reserva. Envolvent 
mural metàl.lic amb porta de vidre.  
SQControl. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Schneider o equivalent. 

906,25 € 906,25 € 

1.1.3 1 u Subministrament i instal·lació de subquadre elèctric de 
companyies convidades. Aparamenta i etiquetatge segons 
esquemes unifilars de projecte. 30% d'espai de reserva. 
Envolvent mural metàl.lic amb porta de vidre.  
SQCompanyies. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Schneider o equivalent. 

352,20 € 352,20 € 

      

Subtotal  1.1 Electricitat escènica   4.379,38 € 
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Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

 
1.2 Llum de treball i guàrdia 

  

      1.2.1 9 u Subministrament i instal.lació de tub LED T8 120cm. 36W de 
potència. 4000K de temperatura. Pantalla estanca de 
policarbonat.  
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Philips o equivalent. 

96,78 € 871,02 € 

1.2.2 4 u Subministrament i instal.lació de projector flood LED 90W de 
potència. 4000K de temperatura. Obertura de feix 100°. 
10.000lumen. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Philips o equivalent. 

224,88 € 899,52 € 

1.2.3 11 u Subministrament de llum de guàrdia LED per a muntatge en 
superfície de 3W 230V color blau. Dimensions 90x90x40mm 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 

96,78 € 1.064,58 € 

1.2.4 5 u Subministrament i instal.lació de tub LED  60cm. 18W de 
potència. 4000K de temperatura. Pantalla estanca de 
policarbonat. Amb filtre blau Lee 119. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Philips o equivalent. 

107,83 € 539,15 € 

      

Subtotal  1.2 Llum de treball i guàrdia   3.374,27 € 

      1.3 Control inmòtic 
  

      1.3.1 1 u Subministrament i instal·lació de Font d'alimentació per a 
sistema inmòtic. 
Totalment instal.lat, etiquetat,  legalitzat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: CRESTRON DIN-PWS60 o equivalent. 

187,59 € 187,59 € 

1.3.2 1 u Subministrament i instal·lació de CPU de sistema inmòtic 
amb botonera incorporada per a muntatge encastat. 
Comunicacions: Ethernet, Cresnet, USB, RS232 i IR/serial. 2 
sortides de relé. 
Marca/Model: Crestron MPC3 o equivalent. 

1.044,89 € 1.044,89 € 
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Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

1.3.3 4 u Subministrament i instal·lació de botonera de control de 
sistema domòtic. Disposa de dues columnes de butons 
configurables pel sistema de control i admet tap, doble tap i 
press-and-hold. Disposa de retroil·luminació dels butons. 
Indicadors de feedback. Ajust automàtic de brillantor. Sensor 
de llum. Comunicació via Cresnet. 2 entrades de tancament 
de contacte. Dimensions 87x87x38mm (Single Gang 
Europa). 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: CRESTRON C2NI-CB-A o equivalent. 

207,17 € 828,68 € 

1.3.4 2 u Subministrament i instal·lació de módul de switching 
d'alimentació. 8 canals de switching per carregues 
incandescents, magnètiques de baix voltatge, electròniques 
de baix voltatge, neó/cátode fred, fluorescent i motor. 
Marca/Model: CRESTRON DIN-8SW8 o equivalent. 

278,76 € 557,52 € 

1.3.5 1 u Subministrament i instal·lació de Passarela DMX Muntatge 
en carril DIN. Port ethernet LAN PoE 10BaseT/100BaseTX. 
Alimentació per PoE. Suporta ArtNet, sACN i ESP. 
Configuració via nevegador web. Suporta RDM sobre ArtNet. 
Suporta ArtNet 3. HTP/LTP merging suport. Configuració IP 
dinàmica o estàtica. Connectors Phoenix DIN. 
Marca/Model:Enttec DIN ODE o equivalent. 

395,32 € 395,32 € 

1.3.6 1 u Subministrament i instal·lació de Router. Gigabit dual band. 
Fins a 50 túnels Ipsec i 5 túnels VPN oberts. Rendiment de 
firewall de 900 Mbps i 110Mbps IPsec. Firewall integrat. 
Etiquetat VLAN 802.1q. Inter-VLAN routing. Equlibri de 
càrrega i commutació per error WAN 
Marca/Model:  Linksys LRT224 o equivalent. 

273,26 € 273,26 € 

1.3.7 1 u Subministrament i instal·lació de pantalla tàctil de control 
inmòtic de 7" de muntatge encastat 
Marca/Model: Crestron TSW-770 o equivalent 

1.784,00 € 1.784,00 € 

1.3.8 1 u Programació del sistema de control centralitzat i disseny 
d'interfície gràfica per a Ipad: 
    - Engegada i parada del projector de vídeo. 
    - Mescla de les senyals d’àudio del sistema. 
    - Engegada, parada i control de volum dels micròfons. 
    - Maniobra de la pantalla de videoprojecció. 
    - Regulació d’il·luminació de sala, treball i guàrdia. 

1.737,77 € 1.737,77 € 

      

Subtotal  1.3 Control inmòtic   6.809,03 € 
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Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

 
1.4 Canalitzacions 

  

      1.4.1 84 u Subministrament i colocació de safata d'acer laminat 
perforada de 200X60 
mm galvanitzada per immersió en calent segons ITC-BT-28-
Locals de pública concurrència del REBT RD 842/2002. 
Inclou tapa cega d'acer laminat, cable de coure nu de 
35mm2 connectat a equipotencial i part proporcional 
d'acessoris homologats, corbes prefabricades, accessoris, 
unions, fixacions i suports.  
Totalment instal.lat, etiquetat,  legalitzat i en perfecte 
funcionament. 

24,81 € 2.084,04 € 

1.4.2 84 u Subministrament i colocació de safata d'acer laminat 
perforada de 100X60 
mm galvanitzada per immersió en calent segons ITC-BT-28-
Locals de pública concurrència del REBT RD 842/2002. 
Inclou tapa cega d'acer laminat, cable de coure nu de 
35mm2 connectat a equipotencial i part proporcional 
d'acessoris homologats, corbes prefabricades, accessoris, 
unions, fixacions i suports.  
Totalment instal.lat, etiquetat,  legalitzat i en perfecte 
funcionament. 

22,97 € 1.929,48 € 

1.4.3 32 u Subministrament i colocació de tub rígid lliure d`halògens 
diametre 25 mm. segons ITC-BT-28-Locals de pública 
concurrència del REBT RD 842/2002.  Inclou part 
proporcional d'acessoris homologats, corbes prefabricades, 
accessoris, unions, fixacions i suports.  
Totalment instal.lat, etiquetat,  legalitzat i en perfecte 
funcionament. 

4,50 € 144,00 € 

1.4.4 32 u Subministrament i colocació de tub rígid lliure d`halògens 
diametre 50 mm. segons ITC-BT-28-Locals de pública 
concurrència del REBT RD 842/2002.  Inclou part 
proporcional d'acessoris homologats, corbes prefabricades, 
accessoris, unions, fixacions i suports.  
Totalment instal.lat, etiquetat,  legalitzat i en perfecte 
funcionament. 

7,58 € 242,56 € 

      

Subtotal  1.4 Canalitzacions   4.400,08 € 
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Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

 
1.5 Cablatge 

   

      1.5.1 22 u Subministrament i colocació de cable de Cu. 0'6-1 kv. de 
5x25 mm². Reacció al foc mínima Cca – s1b, d1, a1 segons 
ITC-BT028-Instal.lacions en locals de pública concurrència, 
del Reglament delegat 2016/364 del REBT RD 842/2022. 
Inclou tots els materials auxiliars de fixació, tubs de 
canalització, marcació i terminals. 
Marca/Model: Cervi RZ1 o equivalent. 

14,80 € 325,60 € 

1.5.2 44 u Subministrament i colocació de cable de Cu. 0'6-1 kv. de 
5x10 mm². Reacció al foc mínima Cca – s1b, d1, a1 segons 
ITC-BT028-Instal.lacions en locals de pública concurrència, 
del Reglament delegat 2016/364 del REBT RD 842/2022. 
Inclou tots els materials auxiliars de fixació, tubs de 
canalització, marcació i terminals. 
Marca/Model: Cervi RZ1 o equivalent. 

8,28 € 364,32 € 

1.5.4 66 u Subministrament i colocació de cable de Cu. 0'6-1 kv. de 5,4 
mm². Reacció al foc mínima Cca – s1b, d1, a1 segons ITC-
BT028-Instal.lacions en locals de pública concurrència, del 
Reglament delegat 2016/364 del REBT RD 842/2022. Inclou 
tots els materials auxiliars de fixació, tubs de canalització, 
marcació i terminals. 
Marca/Model: Cervi RZ1 o equivalent. 

4,83 € 318,78 € 

1.5.7 1067 u Subministrament i colocació de cable de Cu. 0'6-1 kv. de 
3x2'5 mm². Reacció al foc mínima Cca – s1b, d1, a1 segons 
ITC-BT028-Instal.lacions en locals de pública concurrència, 
del Reglament delegat 2016/364 del REBT RD 842/2022.  
Inclou tots els materials auxiliars de fixació, tubs de 
canalització, marcació i terminals. 
Marca/Model: Cervi RZ1 o equivalent. 

2,47 € 2.635,49 € 

1.5.9 143 u Subministrament i instal·lació de cable de control certificat 
per a cablejat de xarxes de control Cresnet. Un parell trenat 
blindat 22AWG per a dades de control Cresnet, un parell 
18AWG per alimentació de 24VDC i terra amb una jaqueta 
de PVC. Impedància nominal 100Ω. Capacitancia nominal 
41pF/m. Inclou tots els materials auxiliars de fixació, tubs de 
canalització, marcació i terminals. 
Marca/Model: Crestron CRESNET-NP-TL o equivalent. 

3,52 € 503,36 € 

1.5.10 680 u Subministrament i instal·lació de mànega de 2 parells trenats 
AWG24 DMX 512. Diam. exterior 5,5 mm. 120Ohm. Reacció 
al foc mínima Cca – s1b, d1, a1 segons ITC-BT028 
Instal.lacions en locals de pública concurrència del 
Reglament delegat 2016/364 del REBT 842/2022.   Inclou 
tots els materials auxiliars de fixació, tubs de canalització, 
marcació i terminals. 
Marca/Model: PERCON DMX 509 HF  o equivalent. 

2,50 € 1.700,00 € 
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1.5.11 2057 u Subministrament i instal·lació de Cable U/FTP CAT6A AWG 
23 400 MHz. Diam. exterior 6,5mm.  Reacció al foc mínima 
Cca – s1b, d1, a1 segons ITC-BT028 Instal.lacions en locals 
de pública concurrència del Reglament delegat 2016/364 del 
REBT 842/2022.   Inclou tots els materials auxiliars de 
fixació, tubs de canalització, marcació i terminals. 
Marca/Model: PERCON NEO-CAT6004 HF  o equivalent. 

2,59 € 5.327,63 € 

1.5.12 506 u Subministrament i instal·lació de Mànega Audio de un parell 
trenat AWG 20. Stranding 28/34. Pantalla Al-PET + Drain 
wire. Pantalla d'alumini. Lliure d'Halògens. Col·locat en tub o 
safata. 
Marca/model: PERCON AK 150 AL HF o equivalent 
Totalment instal·lat, connectat, etiquetat i en perfecte 
funcionament. 

1,84 € 931,04 € 

1.5.13 682 u Subministrament i instal·lació de cable de vídeo digital 6.00 
GHz / Ultra HD 4K x 2K. Impedància nominal de 75 ohms. 
Conductor sòlid de coure electrolític cobert amb plata (EHC 
CuAg) AWG 17. Aillant  FHDPE+ IEC 708. 1 pantalla 100 % 
de cinta de coure polit + PETP (20/23 um) 2a pantalla 95% 
de trena de coure polit UNE 21-011. Diam. exterior 7,1mm. 
Reacció al foc mínima Cca – s1b, d1, a1 segons ITC-BT028-
Instal.lacions en locals de pública concurrència, del 
Reglament delegat 2016/364 del RD REBT 
842/2022.Col·locat en tub o safata. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/model: PERCON VK70 Silver + HF  o equivalent. 

3,05 € 2.080,10 € 

1.5.14 209 u Subministrament i instal·lació de Conductor de coure de 
designació UNE VV 0,6/1 KV de 2x4 mm2 per a transmissió 
de senyals d'altaveu. Pantalla d'alumini, col·locat en tub o 
safata. 
Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte 
funcionament 
Marca/model: Percon AL 440 NEGRO/BLACK HF 

5,69 € 1.189,21 € 

1.5.15 182 u Subministrament i instal·lació de mànega audio balancejat i 
apantallat per altaveu. Anul·lació d'interferències de telèfons 
mòbils. Resistent al foc, AS+, RF90, cumpleix normativa 
UNE-EN50200. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Percon AL215 FIRE 

2,37 € 431,34 € 

      

Subtotal  1.5 Cablatge   15.806,87 € 
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1.6 Racks i caixes de connexió 

  

      1.6.1 1 u Armari rack 19” de 32 Unitats per allotjament d'equips 
audiovisuals. Altura: 1993 mm. Amplada 600 mm Fondària 
600mm per instal·lacions de cablejat, telecomunicacions, IT I 
electrònica industrial. Segons normes IEC 60 297-2, DIN 41494 
parts 1 i 7, ANSI / EIA-310 i UNE 20 539-2, IEC-60950. perfils 
19 " interiors desplaçables en profunditat fabricats en acer. 
Porta frontal amb vidre de seguretat. Laterals desmuntables 
amb tanques ràpides 1/4 de gir. Equipat amb regletes d'endolls 
tipus "Schuko"  Inclosa part proporcional de muntatge d'equips 
en el rack, accessoris de fixació, guies, tapes cegues i petit 
material.  
RKEscenari 
Totalment instal·lat, connexionat, etiquetat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/model: LOGIC-2 32U A600 F600 RETEX o equivalent 

996,77 € 996,77 € 

1.6.2 1 u Armari rack 19” de 42 Unitats per allotjament d'equips 
audiovisuals. Altura: 1993 mm. Amplada 600 mm Fondària 
600mm per instal·lacions de cablejat, telecomunicacions, IT I 
electrònica industrial. Segons normes IEC 60 297-2, DIN 41494 
parts 1 i 7, ANSI / EIA-310 i UNE 20 539-2, IEC-60950. perfils 
19 " interiors desplaçables en profunditat fabricats en acer. 
Porta frontal amb vidre de seguretat. Laterals desmuntables 
amb tanques ràpides 1/4 de gir. Equipat amb regletes d'endolls 
tipus "Schuko"  Inclosa part proporcional de muntatge d'equips 
en el rack, accessoris de fixació, guies, tapes cegues i petit 
material.  
RKControl 
Totalment instal·lat, connexionat, etiquetat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/model: LOGIC-2 42U A600 F600 RETEX o equivalent 

1.141,42 
€ 

1.141,42 € 

1.6.3 2 u Subministrament i instal·lació  de panell de 1 unitat de rack amb 
24 connectors RJ-45 CAT6A apantallats amb terminals tipus 
IDC. Construcció modular. Xassís d'acer recobert en pols. 
Contactes de Bronze fosforat - Niquelat amb daurat selectiu 
sobre l'àrea de contacte. Mòduls de 6 vies de plàstic 
metal·litzat. Estàndards aplicables: Class EA ISO IEC 11801 
Ed2.2 , IEC 60603-7-51 and ANSI/TIA 568-C.2 
Totalment instal·lat, connectat, etiquetat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/model: Brand-Rex AC6PNLF240K2M  o equivalent 

296,93 € 593,86 € 

1.6.4 3 u Subministrament i instal·lació de Panell de connexió serie D 
modular 1U. rack amb 12 connectors BNC 75Ohm passamur 
certificats per UHD 4K.Inclou part proporcional de connectors 
BNC aeris de terminació certificats per UHD 4K.Totalment 
instal·lat, connectat, etiquetat i en perfecte funcionament. 
Marca/model: AVP-WK-N116E1-Z amb 12 connectors Neutrik 
NBB75DFGX 

360,34 € 1.081,02 € 
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1.6.5 1 u Subministrament i instal·lació de Panell de connexió serie D 
modular 1U. rack amb 8 connectors speakon NL4.Inclou part 
proporcional de petits materials. 
Totalment instal·lat, connectat, etiquetat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/model: AVP-WK-N116E1-Z amb 8 connectors Neutrik 
NL4 

241,38 € 241,38 € 

1.6.6 2 u Subministrament i instal·lació de Panell de connexió serie D 
modular 1U. rack amb  12 connectors XLR5.Inclou part 
proporcional de petits materials. 
Totalment instal·lat, connectat, etiquetat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/model: AVP-WK-N116E1-Z amb 12 connectors Neutrik 
XLR5 

273,20 € 546,40 € 

1.6.7 2 u Subministrament i instal·lació de Panell de connexió serie D 
modular 1U. rack amb  12 connectors XLR3.Inclou part 
proporcional de petits materials. 
Totalment instal·lat, connectat, etiquetat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/model: AVP-WK-N116E1-Z amb 12 connectors Neutrik 
XLR3 

247,17 € 494,34 € 

1.6.8 3 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexió 
d'audiovisuals d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a 
muntatge superficial, amb els següents connectors: 
    - 2 connectors Shucko 
    - 2 connectors XLR3F 
     - 2 connectors SpeakON NL4 
    - 1 connectors BNC UHD 
    - 4 connectors EtherCON CAT6A 
Caixes escenari:  AV01/02/03 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson o equivalent. 

434,74 € 1.304,22 € 

1.6.9 1 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexió 
d'audiovisuals d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a 
muntatge superficial, amb els següents connectors: 
    - 2 connectors Shucko 
    - 2 connectors XLR3F 
    - 1 connectors BNC UHD 
    - 4 connectors EtherCON CAT6A 
Caixa FOH  AV04 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

417,38 € 417,38 € 
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1.6.10 1 u Subministrament i instal·lació de punt de connexió aeri amb els 
següents connectors:    -  1 Base Shucko    - 2 connectors 
EtherCON CAT6APunt AVE05 ProjectorTotalment instal·lat, 
connectat, ajustat i en perfecte funcionament.Marca/Model: 
Pinanson  o equivalent. 

83,37 € 83,37 € 

1.6.11 1 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexió 
d'audiovisuals d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a 
muntatge superficial, amb els següents connectors: 
     - 1 connectors SpeakON NL4 
AVE06 Pantalla 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

141,23 € 141,23 € 

1.6.12 1 u Subministrament i instal·lació de punt de connexió aeri amb els 
següents connectors: 
    -  1 Base Shucko 
    - 1 connectors EtherCON CAT6A 
    - 1 connectors BNC UHD 
Punt AVE07 Camara 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

79,03 € 79,03 € 

1.6.13 1 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexió 
d'audiovisuals d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a 
muntatge superficial, amb els següents connectors: 
    - 1 connectors Shucko 
    - 2 connectors EtherCON CAT6A 
    - 1 connectors SpeakON NL4 
Caixa  AVE08 Pinta 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

298,77 € 298,77 € 

1.6.14 2 u Subministrament i instal·lació de punt de connexió aeri amb els 
següents connectors: 
    -  1 Base Shucko 
    - 1 connectors EtherCON CAT6A 
    - 1 connectors BNC UHD 
Punt AVE11 / 12  Cameri i Vestibul 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

79,03 € 158,06 € 
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1.6.15 1 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexió 
d'audiovisuals d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a 
muntatge superficial, amb els següents connectors: 
    - 2 connectors Shucko 
    - 2 connectors XLR3F 
    - 4 connectors EtherCON CAT6A 
Caixa Control Audio  AV13 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

440,00 € 440,00 € 

1.6.16 1 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexió 
d'audiovisuals d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a 
muntatge superficial, amb els següents connectors: 
    - 2 connectors Shucko 
    - 2 connectors XLR3F 
    - 4 connectors EtherCON CAT6A 
    - 6 connectors BNC UHD 
Caixa Control Video  AV14 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

578,34 € 578,34 € 

1.6.17 10 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexió 
d'il.luminació d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a 
muntatge superficial, amb els següents connectors: 
    - 1 connector Shucko 
    - 1 connector XLR5F 
Caixes   ILE01 a ILE10 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

160,58 € 1.605,80 € 

1.6.18 2 u Subministrament i instal·lació de caixa de connexió 
d'audiovisuals d´alumini extrusionat color negre RAL 9005 per a 
muntatge superficial, amb els següents connectors: 
    - 2 connectors Shucko 
    - 1 connector XLR5M 
    - 1 connector EtherCON CAT6A 
Caixes  ILE11 i ILE12  
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Pinanson  o equivalent. 

168,54 € 337,08 € 

      

Subtotal  1.6 Racks i caixes de connexió   10.538,47 € 

      

Total 1 IEE Instal.lacions elèctriques i comunicacions   45.308,10 € 
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2 Maquinària  

  

      2.1 Equips de maquinària 
  

      2.1.1 1 u Subministrament i instal·lació de carril motoritzat per cortina 
americana de doble fulla. 7m de longitud amb creuament de 
0,5m amb fulla exterior centrada.  
Comanament doble a sala de control i a escenari. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 

2.731,99 € 2.731,99 € 

2.1.2 1 u Subministrament i instal·lació de carril manual per teló de 
fons de doble fulla. 7m de longitud amb creuament de 0,5m 
amb fulla exterior centrada.  
Accionament manual per maroma contrapesada. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 

1.179,12 € 1.179,12 € 

2.1.3 1 u Subministrament i instal·lació de pantalla de projecció 
enrrotllable electrificada TIR DIRECTE TENSIONED amb 
extra superior negre de 1m. Àrea de projecció: 4x2,25m. 
Motoreductor tubular de funcionament discuntinu i protecció 
tèrmica. Caixa de 21x21cm d'alumini lacat en color negre. 
Tela de projecció frontal Blanca Mate Opaca DIN 19045 amb 
revers negre. Tipo D. Guany 1:1,1. Ignífuga M1. Gruix 
0,4mm.Tela de projecció fronta Comanament des de sistema 
inmòtic. Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/model: Space screen Tensioned 4x2,25 o equivalent 

4.886,70 € 4.886,70 € 

2.1.4 2 u Conjunt de barra d'accionament manual de 4 tirs. Incloent: 
-Tub d'alumini de 9m pintat negre. 
-Conjunt de 4 blocs per a muntatge sobre pinta amb 1 politja 
de nylon de 150mm. 
-Bloc de capçalera amb 4 politges de nylon. 
-Conjunt de sirgues de nylon negre 10mm, recorregut 7m. 
-Cornamusa de lligat 

1.206,04 € 2.412,08 € 

      

Subtotal  2.1 Equips de maquinària   11.209,89 € 
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2.2 Vestit escènic 
  

      2.2.1 1 u Confecció i subministrament de teló de boca de Trevira CS 
de 380 g / m2. Ignifugat c-1. Doble fulla, fulla exterior 
centrada a boca, creuament de 0,5 m. Frunzit al 100%. Amb 
trinxa i traus per al lligat amb cintes. Vora simple als costats i 
doble a baix amb plomada de tensat. Color a definir per DF. 
Mides 7x 4m. 

2.049,30 € 2.049,30 € 

2.2.2 1 u Confecció i subministrament de guradamalla de Trevira CS 
de 380 g / m2. Ignifugat c-1. Frunzit al 100%. Amb trinxa i 
traus per al lligat amb cintes. Vora simple als costats i doble 
a baix amb plomada de tensat. Color a definir per DF. Patró 
ajustat a forma de boca. Mides màximes 5x1,10m. 

668,02 € 668,02 € 

2.2.3 1 u Confecció i subministrament de teló de fons de cotó 100%  
obscurant  de 300 g / m2. Ignifugat c-1. Doble fulla, fulla 
exterior centrada a boca, creuament de 0,5 m. Sense frunzit. 
Amb trinxa i traus per al lligat amb cintes. Vora simple als 
costats i doble a baix amb plomada de tensat. Color negre. 
Mides 7x 4,5m. 

393,78 € 393,78 € 

2.2.4 4 u Confecció i subministrament de bambolina de teixit de cotó 
obscurant de 300 g / m2. Cotó 100%. Ignifugat c-1. Amb 
trinxa i traus per al lligat amb cintes. Vora simple als costats i 
doble a baix amb plomada de tensat. Color negre. Mides 7x1 
m. 

129,99 € 519,96 € 

2.2.5 8 u Confecció i subministrament de cameta de teixit 
escenotècnic-obscurant de 300 g / m2. Cotó 100%. Ignifugat 
c-1. Amb trinxa i traus per al lligat amb cintes. Vora simple 
als costats i doble a baix amb plomada de tensat. Color 
negre. Mides 1x4,5m. 

76,86 € 614,88 € 

2.2.6 1 u Confecció i subministrament de ciclorama de PVC. Ignifugat 
c-1.  Amb trinxa i traus per al lligat amb cintes. Vora simple 
als costats i doble a baix amb plomada de tensat. Color a 
definir per DF. Mides 7x 4,5m. 

905,11 € 905,11 € 

      

Subtotal  2.2 Vestit escènic   5.151,05 € 

      

2.3 Mobiliari tècnic i acessoris 
  

      2.3.1 1 u Subministrament i instal·lació de escala de tisora de 9 
graons per tram amb tram telescòpic. Alumini. Altura de 
treball màxima 6,3m. Altura plegada  2,85m. Altura 
telescòpic 3,84. Càrrega màxima 150kg. EN 131. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 

512,47 € 512,47 € 

      

Subtotal  2.3 Mobiliari tècnic i acessoris   512,47 € 

      

Total 2 Maquinària    16.873,41 € 
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3 Il·luminació escènica 
  

      3.1 Control i sistema distribució DMX/RDM 
  

      3.1.1 1 u Subministrament i instal·lació de consola de control 
d'il.luminació DMX/RDM. Control fins a 80 canals o fixtures. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: ETC Colour Source 20. 

1.774,54 € 1.774,54 € 

3.1.2 1 u Subministrament i instal·lació de consola de distribuïdor 
DMX/RDM 1:10 . 1 entrada /  10 sortides optoaïllades XLR5. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca Model: Swisson XSR-5R-5R o equivalent 

796,89 € 796,89 € 

      

Subtotal  3.1 Control i sistema distribució DMX/RDM   2.571,43 € 

      

3.2 Projectors d'il·luminació per a l'espectacle 
  

      3.2.1 6 u Subministrament i instal·lació de projector de retall LED  
RGBL  DMX/RDM 160W. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: ETC Colour Source Spot Jr o equivalent. 

1.165,80 € 6.994,80 € 

3.2.2 4 u Subministrament i instal·lació de projector de retall LED  
RGBL  DMX/RDM  
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: ETC Colour Source Spot o equivalent. 

1.736,17 € 6.944,68 € 

3.2.3 4 u Subministrament i instal·lació d'optica zoom 15/30. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: ETC S4 ZLTB  o equivalent. 

516,12 € 2.064,48 € 

3.2.4 12 u Subministrament i instal·lació de projector PAR LED RGBL  
DMX/RDM. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: ETC Colour Source PAR CE DB  o equivalent. 

891,14 € 10.693,68 € 

3.2.5 12 u Subministrament i instal·lació de difusor per a PAR. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: ETC CS Linear  o equivalent. 

58,86 € 706,32 € 

      

Subtotal  3.2 Projectors d'il·luminació per a l'espectacle   27.403,96 € 
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3.3 Cablatge i elements auxiliars 
  

      3.3.1 12 u Subministrament de Mànega aèria elèctrica 3x1,5 de 
definició H07R-NF de 2 m. de longitud. Amb connector 
Shucko als 2 extrems. 
Marca/Model: Neutrik o equivalent. 

14,38 € 172,56 € 

3.3.2 12 u Subministrament de Mànega aèria elèctrica 3x1,5 de 
definició H07R-NF de 5 m. de longitud. Amb connector 
Shucko als 2 extrems. 
Marca/Model: Neutrik o equivalent. 

22,07 € 264,84 € 

3.3.3 12 u Subministrament de Mànega aèria elèctrica 3x1,5 de 
definició H07R-NF de 10m. de longitud. Amb connector 
Shucko als 2 extrems. 
Marca/Model: Neutrik o equivalent. 

26,56 € 318,72 € 

3.3.4 12 u Subministrament de Tripleta Schuko de goma. 35,55 € 426,60 € 

3.3.5 16 u Subministrament de Mànega aèria DMX de 2 m. de longitud. 
Amb connector XLR5 als 2 extrems. 
Marca/Model: Neutrik o equivalent. 

18,61 € 297,76 € 

3.3.6 16 u Subministrament de Mànega aèria DMX de 5 m. de longitud. 
Amb connector XLR5 als 2 extrems. 
Marca/Model: Neutrik o equivalent. 

21,33 € 341,28 € 

      

Subtotal  3.3 Cablatge i elements auxiliars   1.821,76 € 

      

3.4 Il.luminació de sala DMX/RDM 
  

      3.4.1 28 u Subministrament i instal.lació de lluminària LED Downlight 
de muntatge encastat. 150mm de diàmetre.   Angle fix  
Angle d'emissió 60°. 24W de potència. Temperatura de color 
3000K. CRI>90. IP20 . Dissipació de calor passiva amb 
radiador d'alumini. Driver extern amb alimentació 230 V AC, 
50 Hz  regulació 0-100% per protocol  DMX512/RDM.  
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 

296,01 € 8.288,28 € 

      

Subtotal  3.4 Il.luminació de sala DMX/RDM   8.288,28 € 

      

Total 3 Il·luminació escènica   40.085,43 € 
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Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

 
4 Audiovisuals 

  

      4.1 Sistema de Sonorització 
  

      4.1.3 2 u Subministrament i instal·lació de sistema full-range 
compacte. Recinte de contraplacat de bedoll, acabat negre 
texturitzat, amb reixa frontal metàl·lica, de dimensions: 
531mm d’ample, 316mm d’alt, 285mm de fons. Pes. 14,8kg. 
Amb 1 transductors de greus de 10” d’alta excursió amb 
imant de neodimi. Amb 1 transductor d’aguts amb motor de 
1,4” de neodimi. Bocina amb dispersió asimètrica 50-
100°(horitzontal) 25/30°(vertical), amb mecanisme de rotació 
a 90°. Amb 2 connectors NL4 MP  de 4 vies. Resposta de 
freqüència: 70Hz a 20kHz +-6dB.  Pic de pressió sonora a 
@1m : 130 dB.  
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: NEXO ePS10 o equivalent. 

1.113,43 € 2.226,86 € 

4.1.4 2 u Subministrament i instal·lació de subwoofer. Recinte de 
contraplacat de bedoll, acabat negre texturitzat, amb reixa 
frontal metàl·lica, de dimensions: 531mm d’ample, 316mm 
d’alt, 285mm de fons. Pes. 14,8kg. Amb 1 transductor de 
greus de 15” d’alta excursió amb imant de neodimi. Amb 2 
connectors NL4 MP  de 4 vies. Resposta de freqüència: 
40Hz a 150Hz +-6dB.  Pic de pressió sonora a @1m : 136 
dB.  
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: NEXO eLS600 o equivalent. 

1.333,67 € 2.667,34 € 

4.1.5 1 u Subministrament i instal·lació de mòdul d’amplificació de 4 
canals classe D . Dimensions: 1 U. de rack 19”, 370mm de 
fons. Pes: 7,5kg. 4 entrades analògiques balancejades 
XLR3. 4 sortides Speakon NL4. Font d’alimentació universal 
amb PFC actiu de 100-240V (50/60Hz). Tensió màxima per 
canal: 4x135V. Potència màxima per canal a 4Ω: 1.300W. 
Potència màxima per canal a 8Ω: 750W.  
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Nexo DTDAMP4X1.3 o equivalent. 

1.716,61 € 1.716,61 € 

4.1.6 1 u Subministrament i instal·lació de mòdul controlador 
d'altaveus Serie PS i LS.  Dimensions: 1 U. de rack 19”, 
370mm de fons. Pes: 1,3kg. 4 entrades analògiques 
balancejades XLR3. Interfície DANTE 4 canals.  
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Nexo DTDI o equivalent. 

951,88 € 951,88 € 
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4.1.7 2 u Subministrament i instal·lació de bumper per a muntatge de 
eLS600 amb ePS10. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Nexo VNI-HCPL535 o equivalent. 

685,79 € 1.371,58 € 

      

Subtotal  4.1 Sistema de Sonorització   8.934,27 € 

 
 
 

     

Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

 
4.2 Àudio processament i distribució 

  

      4.2.1 1 u Subministrament i instal·lació de mesclador digital 32 + 2 
stereo  2 retorns, 20 bussos + Estéreo + Sub, 8 grups de 
DCA 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Yamaha TF1 

2.492,89 € 2.492,89 € 

4.2.2 1 u Subministrament i instal·lació de targeta DANTE. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Yamaha NY64-D  o equivalent 

545,13 € 545,13 € 

4.2.3 1 u Subministrament i instal·lació de stage box 16 entrades i 8 
sortides. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Yamaha TIO1608-D  o equivalent 

1.126,96 € 1.126,96 € 

4.2.4 1 u Flightcase de transport per a Yamaha TIO1608-D 
Marca/Model: Stilbox o equivalent. 

176,47 € 176,47 € 

4.2.5 1 u Subministrament i instal·lació de commutador de  xarxa 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Yamaha SWR2100P-10G o equivalent 

495,89 € 495,89 € 

4.2.6 1 u Subministrament i instal·lació de reproductor CD 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Denon DN-300C MKII o equivalent 

175,16 € 175,16 € 

      

Subtotal  4.2 Àudio processament i distribució   5.012,50 € 
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Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

 
4.3 Vídeoprojecció 

  

      4.3.1 1 u Subministrament i instal·lació de videoprojector 3xLCD làser 
WUXGA de 10.000 lumen (7.000 lumen Eco). Pantalla LCD 
1,03 polzades amb C2 Fine. 10.000 lumen (7.000 lumen 
Eco) CLO IDMS15.4 / 10.000 lumen llum blanca ISO 
21118:2020. Font de llum de 20.000h. Òptiques 
intercanviables amb zoom motoritzat. Interfícies: USB 2.0 
tipo A (2x), USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interfície Ethernet 
(100 Base-TX/10 Base-T), LAN inhalámbrica IEEE 
802.11a/b/g/n (opcional), Entrada VGA, Entrada DVI, HD-
BaseT, Sortida de àudio Estèreo mini-jack, HDMI (HDCP 
2.3), Entrada 3G-SDI, 3G-SDI Output. Protocols de xarxa: 
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink. Consum: 535 W, 
452 W (Eco), 0,5 W (Standby). Dimensions: 545  x 436 x 189 
mm. Pes: 16,8kg. Nivell de soroll: Normal: 37 dB (A) - Eco: 
30 dB (A). 
 Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Epson EB-PU2010B o equivalent. 

12.484,57 € 12.484,57 € 

4.3.2 1 u Subministrament i instal·lació de lent de projecció 
motoritzada 1:1,2-1,6 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Epson ELPLW06 o equivalent. 

2.351,40 € 2.351,40 € 

4.3.3 1 u Subministrament i instal·lació de transmissor HD BaseT 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Epson  ELPHD01o equivalent. 

605,02 € 605,02 € 

4.3.4 1 u Subministrament i instal·lació de suport de projecció amb 
ajustament micromètric en els 3 eixos. 25 kg de capacitat. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model:  Chief RPAU o equivalent 

455,52 € 455,52 € 

      

Subtotal  4.3 Vídeoprojecció   15.896,51 € 
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Part. Q. UA Descripció P. Unit. P. Total 

 
4.4 Microfonia  

  

      4.4.1 3 u Subministrament de micròfon vocal dinàmic, cardioide, 
inclou pinça.  
MARCA/MODEL: SHURE SM58 o equivalent 

107,57 € 322,71 € 

4.4.2 2 u Subministrament caixa d'injecció directa.  
MARCA/MODEL: BSS AR 133 o equivalent 

96,59 € 193,18 € 

4.4.3 4 u Subministrament de suport per micròfon amb braç articulat, 
base pesada, peus plegables, alçada ajustable 90-160,5 cm, 
braç articulat de 840 mm, pes 3,19 Kg,color negre.  
MARCA/MODEL: König & Meyer 210/9 black o equivalent 

48,30 € 193,20 € 

4.4.4 6 u Subministrament de Mànega aèria microfònica de 10 m. de 
longitud. Amb connector XLR3 als 2 extrems. 
Marca/Model: Neutrik o equivalent. 

21,22 € 127,32 € 

4.4.5 1 u Subministrament i instal·lació de sistema de microfonia 
sense fils digital format per transmissor de mà amb càpsula 
SM58 i receptor. Banda de freqüència 2,4GHz. 14 canals 
conmutables simultanis. Sortida XLR3 i jack.Totalment 
instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte funcionament.  
MARCA/MODEL: Line6V75EU o equivalent 

552,81 € 552,81 € 

4.4.6 1 u Subministrament i instal·lació de sistema de microfonia 
sense fils digital format per transmissor amb micro de 
diedema de condensador i receptor. Banda de freqüència 
2,4GHz. 14 canals conmutables simultanis. Sortida XLR3 i 
jack. Totalment instal·lat, connexionat, ajustat i en perfecte 
funcionament.  
MARCA/MODEL: Line6V75HSEU o equivalent 

552,81 € 552,81 € 

      

Subtotal  4.4 Microfonia    1.942,03 € 

      

4.5 Reproducció, gravació, streaming 
  

      4.5.1 1 u Subministrament i instal·lació de PC  i7-1165G7 Processor 
2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores) 16GB RAM 
512GB SSD Windows 10 Pro. Pantalla 14" (35,6 cm) en 
diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, bisell estret, 
antirreflectant, 250 nits, 45 % de NTSC. 
Sortides HDMI, Displayport. 
 Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: HP ProBook 440 G8 Intel Core i7-
1165G7/16GB/512GB SSD/14" o equivalent 

1.296,48 € 1.296,48 € 
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4.5.2 1 u Subministrament i instal·lació de processador mesclador de 
video. 4 entrades HDMI amb conversió de formats.1 port 
USB de sortida càmera web, mescla d'àudio Fairlight amb 
equalitzador i processadors de dinàmica, efectes visuals 
digitals per a imatges simultànies, transicions, composicions 
per crominància amb fons verds i panell multimèdia amb 
capacitat per a 20 títols. Gravació directa a USB en format 
H.264 . Transmissió a Internet a plataformes streaming. 
Visualització simultània fins a quatre fonts, programa i  
bestretes, estat de l'enregistrament, transmissió i àudio. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Blackmagic Design ATEM Mini Pro o 
equivalent 

570,94 € 570,94 € 

4.5.3 1 u Subministrament i instal·lació de monitor de video i gràfics. 
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27") Brillantor de la 
pantalla (típic): 350 cd/m² Resolució de la pantalla: 2560 x 
1440 Píxels Relació d'aspecte nadiu: 16:9 Temps de 
resposta: 4 ms Tipus HD: Quad HD Tecnologia de 
visualització: LCD Tipus de retroil·luminació: W-LED Forma 
de pantalla: Plana. Entrades HDMIx2 Display port x1. Sortida 
àudio. Altaveus x 2 6W. 
Totalment instal·lat, connectat, ajustat i en perfecte 
funcionament. 
Marca/Model: Dell S Series S2721D 27" LED IPS QuadHD 
FreeSync o equivalent 

332,04 € 332,04 € 

      

Subtotal  4.5 Reproducció, gravació, streaming   2.199,46 € 

      

      

Total 4 Audiovisuals   33.984,77 € 

      

      

Total    EQUIPAMENT ESCÈNIC EL CENTRE DE MONTESQUIU   136.251,71 
€ 

      

I.V.A.  21%       28.612,86 € 

      

Total I.V.A Inclòs   164.864,57 
€ 
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5 Documentació gràfica 

5.1 Diagrames de Blocs 
 
5.2. Esquemes unifilars 
 
5.3. Alçats rack 
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4 

1.- Introducció. 

MOVIMENT DE TERRES 

1.1 Definició: 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

- Esplanacions:

- Desmunts.

- Terraplens.

- Buidats.

- Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals: 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres, per aquest 

motiu s’ha de: 

- Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos

humans i tècnics.

- Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.

- Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran els

diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones d’estacionament

d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.

- Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per al

moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció

Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió

d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 

mínims riscos d’accidents possibles. 



BUIDATS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 

1.2 Descripció: 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les 

tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si no és així, 

el tècnic competent calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs suposant 

que, a causa de les dimensions del solar no es pugues fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic 

competent calcularà el mur de sosteniment necessari. 

Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari: 

- conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació.

- operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament.

- conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres.

- senyalistes.

Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 

- excavadores.

- camions o traginadores de trabuc “dúmpers”.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués 

tancaments pantalla): 

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari.

- Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels carrers.

- Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació.

- Evacuant les terres obtingudes en l´excavació.



BUIDATS 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 

de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 

s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 

la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 

cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU ÍNFIM 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI 

22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció.

(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. (16,

20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i  risc  degut al  nivell

de soroll.



BUIDATS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.

- S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i

de les oficines.

- S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de

moviment de terres.

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i,

complementàriament, en els talls d’obra on calgui.

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es

construirien tenint presents aquestes especificacions.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.

- Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes 

progressen.

- En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les

edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.).

- En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin provocar

una certa inestabilitat. 

- Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en la seva corona, una

sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat,

aquest també, convenientment ancorat.

- S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 

- En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que

permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i seguretat. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill indefinit

amb el rètol indicatiu de sortida de camions.

- En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la pendent

de la rampa. 

- En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i la sortida de camions a

l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial.

- Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 

- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.

- En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis

afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).

- En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i davant

la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura

metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé de 5 metres).

- L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida metàl·lica

tubular modular.

- El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs).

- En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament,

l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús o de soscavament de les

fonamentacions veïnes.

- És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús.

- En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de

seguretat de 90 cm.

- És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús.

- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de quedar

senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.

- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que els

calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius.

- Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat d’observar

les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat.



- El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat.

- De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada

amb anterioritat, incorporada a una bastida.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge Retroexcavadora 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



BUIDATS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la

barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els

muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats

units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 

activitat : 

- Senyal de perill indefinit.

- Senyal del pendent de la rampa.

- Senyal de limitació de velocitat.

- Senyal de prohibit avançar.

- Senyal de pas preferent.

- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria".

- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada 

en aquesta activitat : 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal d’advertència de perill en general.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



BUIDATS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

- Treballs auxiliars (operaris):

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.

- Botes de seguretat de goma per als llocs humits.

- Guants de lona i cuir (tipus americà).

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.

- Protecció auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es  dotarà als treballadors 

dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 

(Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 

30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



RASES I POUS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. Pou: Excavació a cel 

obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat. La secció transversal 

dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans 

manuals com amb mitjans mecànics. 

El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 

aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 

En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 

característiques del terreny. 

Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent: 

- conductors de maquinària per realitzar l’excavació.

- operaris per realitzar l’excavació manual.

- operaris pels treballs d’estretament.

- conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres.

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de 

moviment de terres, és a dir: 

- màquines excavadores.

- camions o traginadora de trabuc “dúmper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.

- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.

- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.

- En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació.

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. El 

destrebament es realitzarà en el sentit invers. 



RASES I POUS 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 

de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 

s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 

la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 

cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA GREU MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

28.-Malalties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI 

29.-Malalties causades per agents biològics MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.

(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. (16, 20 I 21) Risc específic

causat per serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell

de soroll.

(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.



RASES I POUS 

3.- Norma de Seguretat. 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es

trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara

no fos així, es construirien .

PROCÉS 

Rases 

- El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels

mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.

- Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la

corresponent experiència.

- No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una

profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

- En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un

altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es

produeixi qualsevol situació d’emergència.

- S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.

- Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els estampidors

quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials.

- Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o

d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.

- S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la

mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni

càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície.

- En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir utilitat.

En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior del tall.

- La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant que el

terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa amb un

capcer.

- L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara que

el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui clavetejada en el

fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors amb

la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent anar realitzant els treballs d'estesa de

canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què van donar lloc a l’excavació d’aquesta

rasa.

- Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es prevegi

el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.

- Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i en

quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat.

- Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales necessàries

per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. Aquestes escales

han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a mínim.

- L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a distància

no menor de 2 m. de la vorera del tall.

- Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions

corresponents.

- No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.

- Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran tanques

mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de protecció no

menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.

- En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

- En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. el nivell

superficial del terreny.

- Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de

palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per l’equip

de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als operaris que

puguin accidentar-se.

- El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.



- En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat

(línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram).

- Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui

instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per conèixer

la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat

perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte

elèctric.

- Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el

subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa,

haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà

l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.

- En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent

per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.

- Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturó de

seguretat convenientment lligat.

- L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny

sec, o botes de goma en presència de fangs.

- En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.

- S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.

- Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

- Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.

- Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb

anterioritat, incorporada a una bastida.

- Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,

complementàriament, en els talls que sigui precís.

Pous 

- El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura del

possible.

- S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre el fons

del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.

- A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les

disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat

i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència.

- Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la ràpida

evacuació dels treballadors.

- Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de bombeig.

- En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.

- S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.

- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en la

mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.

- S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.

- Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els entorns

del pou.

- Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i alhora,

disposarà d’una il·luminació d’emergència.

- Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de:

- Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.

- No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.

- L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com d’una balda 

de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo.

- L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la part

superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de caiguda al buit

tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat.

- S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es trobi al

capdamunt del pou.

- El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que no

es pugui desfermar .

- Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es pugui

enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .

- Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de

protecció.

- El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada.



- No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva capacitat.

- S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.

- Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap

al lloc de treball.

- En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de

1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.

- En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un

tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de

vianants a 1 metre.

- En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit,

mitjançant punts de llum destellants.

- L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny

sec, o botes de goma en presència de fangs.

- Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.

- Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per evitar

el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.

- Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat,

substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.

- S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.

- És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

- Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.

- Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb

anterioritat, incorporada a una bastida.

- Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,

complementàriament, als talls on sigui precís.

Elements Auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, 

que complirà amb la normativa següent: 

Camions i dúmpers de gran tonatge Retroexcavadora 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra atenent als 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



RASES I POUS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus inclinats

units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 

activitat : 

- Senyal de perill indefinit.

- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

- Senyal de limitació de velocitat.

- Senyal de prohibit avançar.

- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".

- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 

en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista

- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 



RASES I POUS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

- Treball en rases i pous (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.

- Botes de seguretat de goma pels llocs humits.

- Guants de lona i cuir (tipus americà).

- Granota de treball.

- Protecció auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de 

maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



1.-Introducció 

CONTENCIÓ 

1.1 Definició: 

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o anul·lant les 

empentes horitzontals. 

1.2 Tipus de cimentació: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

- Naturals:

- Talús.

- Artificials:

- murs de sosteniment.

- murs pantalla.

1.3 Observacions generals: 

- L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de tal manera que en la seva

part alta estigui més ficat al massís que a la base, obtenint-se la inclinació del terreny segons els paràmetres

geotècnics d’aquest per anul·lar els esforços horitzontals de les terres.

- El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la contenció del tall

del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El mur de sosteniment està

constituït, bàsicament, per dos elements:

- La fonamentació superficial.

- El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, encofrat, l’abocada del

formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres en el

seu extradós, anul·lant les empentes horitzontals.

- El tancament pantalla es construeix des de la rasant superior per a la contenció del tall de les terres, necessària

per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla s’hauran de seguir els passos

següents:

- construcció del muret guia.

- perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic.

- col·locació d’encofrat de juntes entre plafons.

- col·locació d’armadures.

- Abocada del formigó als plafons.

- extracció d’encofrats de juntes.

- demolició de caps de plafons.

- execució de la biga de lligat de plafons.

- Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de programar i organitzar el tall

d’obra, adequadament.

- S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instal·lat les tanques perimetrals de

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com,

també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).



MURS DE SOSTENIMENT 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per sostenir relleus drenats 

entre explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres. 

1.2 Descripció: 

Construcció de capçal: 

- Es farà un replanteig de les fonamentacions del mur.

- S’excavarà fins a la cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny.

- Es col·locaran les armadures.

- Formigonat de la rasa, deixant els ferros d’espera.

Construcció del mur: 

- Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d’espera de la superficial.

- Es col·locaran els motlles de l’encofrat ancorats per a evitar el seu bolc.

- Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l’encofrat.

- Abocada del formigó per capes i, simultàniament, es farà un correcte vibrat.

- Es desencofrarà, quan el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució.

- Es continuaran regant les superfícies del mur.

Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

- encofradors.

- ferrallistes.

- operaris d’abocada i vibrat del formigó.

- conductors de formigonera.

- operaries per al bombeig del formigó.

- conductors de grues.

També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de sosteniment: 

- Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per al transport

auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc.

- Eines manuals.

- Preses provisionals d’aigua i electricitat.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



MURS DE SOSTENIMENT 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 

de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació 

s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant 

que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir 

un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos,  tenint en compte les 

mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. CRÍTIC ALTA MOLT 

GREU 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA LLEU BAIX 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM 

7.-Cops contra objectes immòbils. BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA MOLT GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.

(6) Risc específic amb encofrats de fusta.

(8) Risc degut al bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.

(16) Risc específic causat per serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.



MURS DE CONTENCIÓ 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%.

- El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs s'assenyalarà adequadament.

- L’accés del personal de l’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als camins

de circulació de la maquinària.

- L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de la

bastida tubular.

- En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es col·locaran baranes

de seguretat.

- Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment s’haurà d’assegurar

que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l'obra restant.

PROCÉS 

- El personal encarregat en la realització dels murs de sosteniment haurà de conèixer els riscos específics, així

com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat

possible.

- L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i en les seves

maniobres s’haurà d’evitar la circulació del personal pel radi d'acció de la mateixa.

- L’abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dúmper” o camió es realitzarà guiat per un capatàs

o per un encarregat.

- Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc “dúmper", i abans d’iniciar-

se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona.

- El transport d’armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil,

convenientment eslingada i guiada.

- Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures en la rases hauran d’emprar casc de seguretat, guants

de cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

- L’operari que realitzi l'abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de seguretat, guants de

neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

- Un cop es produeixi l’enduriment de la fonamentació, es col·locarà el motlle de l’encofrat corresponent a

l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.

- El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, convenientment eslingada.

- El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat.

- Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada per un operari al mateix

motlle.

- En primer lloc, es col·locarà el motlle corresponent a l'extradós del mur degudament esbiaixat evitant així la

bolcada.

- Abans de la col·locació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, per a aquesta tasca l'operari

utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid (desencofrant).

- L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball i

botes de seguretat de cuir.

- En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador caldrà que tingui la

precaució d'emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.

- Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de cap a cap del

mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. d'amplària i en el seu perímetre s'haurà d'instal·lar

la corresponent barana de seguretat.

- L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual.

- O mitjançant una passarel·la des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es mantingui

aproximadament horitzontal.

- En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se per l'encofrat, per realitzar aquesta

col·locació, s'utilitzaran escales o bastides.

- L'operari que guiï l'abocada del formigó haurà d' emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de

treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

- L'abocada es realitzarà per capes evitant l'acumulació excessiva dintre del motlle.

- L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l'encofrat deguts a la pressió

hidrostàtica del formigó fresc.

- El vibrador, i també l'aparell convertidor de freqüència, es trobaran protegits per un doble aïllament.

- Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de

treball i botes de goma de seguretat de canya alta.



- El subministrament elèctric al convertidor del vibrador, ambdós es trobaran convenientment aïllats d'acord

amb les instruccions del Reglament de Baixa Tensió.

- S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que l'operari els

desenganxa mitjançant tascons o altres eines.

- És prohibit de desencofrar amb la grua.

- Els motlles es retiraran i es netejaran per mantenir l'obra endreçada i neta.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta activitat. 

Escales de mà Bombatge de formigó Serra circular 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra atenent als 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



MURS DE CONTENCIÓ 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de la barana serà

de 90 cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cam de gruix i 10 cam d'alçada. Els muntants hauran

d' estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària.

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa assenyalada en 

aquesta activitat : 

- Senyal de perill indefinit.

- Senyal de la pendent de la rampa.

- Senyal de limitació de velocitat.

- Senyal de prohibit avançar.

- Senyal de pas preferent.

- Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”.

- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, com es disposa a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal d'advertència de càrrega sospesa .

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d'advertència de risc d' ensopegada.

- Senyal d'advertència de risc elèctric.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de protecció es col·locarà en l'obra tot seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, i reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l' empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 



MURS DE SOSTENIMENT 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes):

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

- Treball amb encofrats (encofradors):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuir (tipus americà).

- Granota de treball.

- Treball amb armadures (armadors):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Granota de treball.

- Treballs de formigonada i vibrat:

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat de goma de canya alta.

- Guants de neoprè.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 

7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



1.- Introducció. 

FONAMENTS 

1.1 Definició : 

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció del 

pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 

1.2 Tipus de fonamentació: 

Es classifiquen en dues famílies: 

- fonaments superficials.

- fonaments profunds.

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

- corregudes.

- lloses.

- bigues flotants.

- sabates

En els fonaments profunds considerem: 

- els pilots realitzats in situ.

- els pilots prefabricats.

1.3 Observacions generals: 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, 

formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de 

tots els elements que componen la fonamentació. 

Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 

- Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció de

la fonamentació.

- Una organització del tall d’obra per posar a la pràctica la programació; per això s’establiran els camins de

circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc.

- Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al

moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció

Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així com una previsió

d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els mínims 

riscos d’accidents possibles. 

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació 

del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les 

preses d’obra (aigua i electricitat). 

En aquesta activitat s’haurà de considerar la construcció de la bancada de la futura grua torre. 



SABATES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies 

d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny. 

1.2 Descripció: 

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden ser 

aïllades o esbiaixades. 

Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un 

cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques que 

són descrites en el projecte d’execució material. 

L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 

Per realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

- operaris per realitzar l’excavació manual.

- conductors de la maquinària d’excavació.

- ferrallistes.

- encofradors.

- conductors de formigonera.

- operaris per al bombeig del formigó.

- gruistes.

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per realitzar la fonamentació: 

- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita

cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, etc.

- Eines manuals.

- Preses provisionals d’aigua i elèctrica.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



SABATES 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 

de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 

s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 

la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 

cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 

1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA GREU BAIX 

2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

6.-Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes. ALTA GREU ELEVAT 

16.-Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres, bombeig de formigó

“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular.

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.



SABATES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Els camins d' accés des de l’exterior del solar cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament.

- Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent de la rasant del carrer:

- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.

- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de

cimentació.

- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.

- Atès els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes les

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant

PROCÉS 

- El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com

de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat a

la mesura del possible.

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.

- S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de les

inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.

- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.

- S’haurà d’evitar la permanència o pas de les persones sota càrregues sospeses, tot i acotant les àrees de

treball.

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 Km/h, en aquest

darrer cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s.

- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i

vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva

corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

- Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció

es trobaran convenientment ancorats i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat,

donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa d’accident.

- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió.

- En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets,

convenientment ancorades.

- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en tots els seus accessos i, de

manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i

Senyalització, d’aquesta fitxa).

- S’haurà de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per facilitar el vessament de les

aigües.

- Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb

sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.

- Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, guants

de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines.

- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de goma de canya alta

L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat,

granota de treball, i cinturó antivibratori.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge Bombatge de formigó 

Serra circular Armadura 

Grues i aparells elevadors 

Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en  l’obra atenent als 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



SABATES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de càrrega sospesa.

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de las mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 



SABATES 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

- Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada).

- Treball amb armadures (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuiro (tipus americà).

- Granota de treball.

- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.

- Treball de formigonat :

- Cascos.

- Botes de seguretat de canya alta.

- Guants de neoprè.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 

1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



1.- Introducció. 

ESTRUCTURES 

1.1 Definició: 

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

- Estructures de formigó armat in situ :

- de forjats reticulars.

- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.

- de lloses.

- Estructures metàl·liques:

- amb xarxes espaials.

- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).

- Estructures de fusta

- Estructures de fàbrica

1.3 Observacions generals: 

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la componen, 

tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

- Verticals: pilars o murs de càrrega.

- Horitzontals: forjats.

- Inclinats: muntants d’escales i rampes.

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres corresponents a 

tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 

A les estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta. 

A la construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

- Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i

seguretat.

- Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació apropiada

(tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim).

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra 

considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec 

del material a utilitzar per a la realització de l’estructura. 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, estintolaments, 

cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de Protecció Individual; així com 

una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació 

del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les 

preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part resistent i 

de suport de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Construcció de pilars: 

- Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a les

esperes convenientment.

- Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos costats

del pilar.

- Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat.

- S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de recolzar

sobre una plataforma de formigonat.

- A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo.

- Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant elements auxiliars manuals.

Construcció del forjat: 

- Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau.

- Col·locació de puntals, sotaponts.

- Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.

- Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components.

- Abocada del formigó i el seu preceptiu vibrat.

- Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.

- Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran palatinant.

Per realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

- encofradors.

- ferrallistes.

- operaris d’abocament i vibrat del formigó.

- conductors de formigonera.

- operaris per al bombeig del formigó.

- operadors de grua.

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura: 

- Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport

auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements auxiliars

com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc.

- Eines manuals.

- Instal·lació elèctrica provisional.

- Instal·lació d’higiene i benestar.



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 

de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 

s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : 

la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 

cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 

continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 

1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.- Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 

3.- Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.- Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 

5.- Caiguda d’objectes. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

6.- Trepitjades sobre objectes. ALTA LLEU MEDI 

7.- Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.- Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.- Projecció de fragments o partícules. BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.- Atrapaments per o entre objectes. MÈDIA GREU MEDI 

13.- Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(6) Risc específic amb encofrats de fusta.

(8) Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular.

(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”.



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de

bastida tubular.

- Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es troben

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.

- S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de

construcció de l’estructura :

Planta en construcció del forjat. 

- Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb xarxes

subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les

característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució

prenent com a distància mínima la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés

l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat

quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació

màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que cobreixi el perímetre

del forjat que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest motiu, en la fase

de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es

prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos

màstils en esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària

per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes

verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que

s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està construint.

- En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma.

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi a qualsevol risc de caiguda al 

buit. 

Altres plantes fins al tancament. 

- En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a

la seva clausura (impediment físic de l’accés).

- A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot el seu

perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora que els muntants de

subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants es

recomana emprar els guardacossos. També es recomana per poder operativizar al màxim l’anterior protecció

que en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una forma

centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes a cobrir,

que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments definitius.

- Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que demani

la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a la part superior de dita xarxa, tenint

present de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instal·lar muntants tipus

guardacossos.

- També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 i

reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per

malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un

guardacòs en forma de muntant.

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars situades 

en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents plantes a través 

de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir les següents condicions 

bàsiques: 

- hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint.



- el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la

bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància entre

forjats.

- la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits entre

la bastida i el perímetre del forjat.

Protecció de buits horitzontals. 

- S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en ordre

de preferència:

- Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució

del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran

cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó.

- Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És convenient

emprar el guardacòs com a muntant de la barana.

- Barana modular : També es recomana posat que se substituís l’anterior barana, s’haurà de col·locar la barana

modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant.

- Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat al

qual es clavarà per donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per

guardacossos a cada 2,5 m.

Murs de formigó armat 

- En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar :

- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta del

mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i s’haurà d'instal·lar en el seu perímetre la

corresponent barana de seguretat.

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes.

- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin les zones de

treball.

- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides

tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones.

- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il·luminació de

la zona de treball i el seu accés.

- Abans de la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari

utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de

l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que

s’haurà d’estintolar per evitar la bolcada deguda al vent.

- Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat corresponent a

l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.

- El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat.

- Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un operari.

- En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir present

emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.

- En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca s’haurà

de realitzar auxiliats per escales o bastides.

- L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle.

- L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap moviment de l'encofrat a causa de la pressió

hidrostàtica del formigó fresc.

Altres consideracions 

- En les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures s’hauran de col·locar

unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim.

- En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera

exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.

- El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la realització

de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços.

- Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir,

granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs a

desenvolupar s’hi presenta qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

- No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars.

- L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants

de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.



- El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre

una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat.

- Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida

tubular.

- El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.

- Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota

de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

- El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint les instruccions del

Reglament de Baixa Tensió.

- El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i

botes de cuir.

- És prohibit de desencofrar amb la grua.

- Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta.

- El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits,

en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius

magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà Bombatge de formigó Serra circular Armadura 

Grúes i aparells elevadors Passarel·les 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu L’alçada de la barana

serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran

d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb

tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una xarxa

electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per

un guardacòs en forma de muntant.

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es

clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.

- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

- Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons les

característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a distància

mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa tindrà

preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així mateixa

situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre màstils serà de

cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 mm. com a màxim i

corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. com a mínim.

- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa estarà

formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm.

com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa serà subjectada

al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20 cm i empoltrant-se en el

forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en

l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la

caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim.

- Bastides.

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i

20 cm. d'ample.

- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i

20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada 

en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de càrrega suspesa.

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada).

- Treballs amb encofrats(encofradors):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuir(tipus americà).

- Granota de treball.

- Treballs amb armadures(armadors):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Guants de lona i cuir(tipus americà).

- Granota de treball.

- Treballs de formigonat i vibrat:

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat de goma de canya alta.

- Guants de neoprè.

- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 



1. Introducció

COBERTES 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el cobreixen 

i el protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 

- Cobertes planes:

- trepitjables.

- no trepitjables.

- Cobertes inclinades:

- de fibrociment.

- galvanitzades.

- aliatges lleugers.

- pissarra.

- sintètics.

- teula.

- xapa.

- Llanternes.

1.3 Observacions generals: 

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per filtració o 

per condensació, a part de proporcionar un cert grau d’aïllament. 

S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 

S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es farà 

ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar  el 

desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de 

la coberta. 

Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat de la 

coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La instal·lació de la 

grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la 

capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 

En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui realitzant 

aquesta. 

S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de limitació 

del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses 

provisionals d’obra (aigua i electricitat). 



COBERTES INCLINADES 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de l’estructura amb una pendent 

superior al 5% per facilitar l’evacuació de l’aigua. 

1.2 Descripció: 

La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 

- un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta.

- un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats per

envanets de sostremort ,cerres, etc.

- un entramat de llistons de fusta.

Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són: 

- la pendent.

- la forma de la peça bàsica.

- la fixació.

- la permeabilitat.

Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades: 

- teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir poca

pendent per aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix pendents

entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es poden augmentar

les pendents i disminuir així l’encobriment.

- pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques adequades,

per aquest motiu requereix un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%. 

- sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que permeten

gran variabilitat de pendents. 

- galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són totalment 

impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i 90º. 

Per realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar el següent equip humà : 

- Gruistes.

- Paletes.

També serà imprescindible tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura: 

- Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport auxiliar,

etc.

- Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc.

- Eines manuals.

- Preses provisionals d’aigua i electricitat.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



COBERTES INCLINADES 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 

de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 

s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant 

que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 

cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.- Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.- Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU ÍNFIM 

10.-Projecció de fragments o partícules. BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA LLEU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA LLEU BAIX 



COBERTES INCLINADES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà 

la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota més alta de la coberta. 

Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja es 

trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. 

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 

S'haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la 

construcció de la coberta : 

Protecció dels buits perimetrals. 

- En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, l’ampit

perimetral.

- Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les

corresponents baranes de seguretat.

- En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant

baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a l’ancoratge del

mosquetó del cinturó de seguretat.

- També es pot considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres

agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada.

- O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació

d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc de

caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació

d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-

se alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta, i l’accés

a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements citats a continuació: 

- Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del mateix

forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los

amb una malla electrosoldada embeguda al formigó.

- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la mateixa.

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant Batea

(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà convenientment lligats o encintats

en el corresponent palet.

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran els

materials i les eines que pugin desprendre’s.

- Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà en la

coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància,

serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests

treballs.

- L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala

1 metre l’alçada a guardar.

- La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les de

60 cm. d’amplària.

- Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els petits

ajusts.

- Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets d’utilització

immediata.

- Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes.

- L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors subjectes

amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura.



- Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal manera

que no es produeixin vessaments innecessaris.

- Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin

per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva manipulació.

- Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta

zona també hi haurà un extintor de pols química seca.

- Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal.

- Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal garantir la seva ventilació.

- Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de

segellament.

- S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis.

- El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són enviades

pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat.

Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.

- A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers

i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a

la seva posterior evacuació.

- Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro,

granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.

- El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts circuits,

així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

Escales de mà 

Grúes i aparells elevadors Formigonera pastera Bombatge de morter 

Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



COBERTES INCLINADES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un muntant

que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta convenientment

clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a

mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a

distància màxima.

- Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es clavaran a

ella.

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

- Bastides.

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i

20 cm. d'ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada 

en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de càrrega sospesa.

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d'advertència de risc elèctric.

- Senyal d'advertència de risc d’incendis.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran en l’obra 

seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que 

ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 



COBERTES INCLINADES 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”).

- Pels treballs amb l’encenedor de segellament :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Pels treballs del ram de paleta :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si s’escau.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de 

maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



TANCAMENTS EXTERIORS 

1. Introducció

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 

Façanes de fàbrica: 

- blocs.

- maons:

- obra vista.

- revestit.

- acabats penjats.

- vidre.

Façanes prefabricades: 

- tancament cortina.

- plafons pesats de formigó.

- plafons lleugers.

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, per això 

haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a les respectives plantes per a la  confecció d'aquest 

tancament. 

Segons criteris d'eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars, 

com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 

En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al lloc on 

s'estigui construint. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 

muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris 

d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua 

torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint 

present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 

A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 

punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació del 

solar per evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses 

provisionals de obra (aigua i electricitat). 
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1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció: 

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta, 

es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. La construcció del 

tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

- col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles.

- senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.

- col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.

- instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de l'exterior

s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular

modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i amb seguretat

s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per aquest motiu

s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. Aquest aplec del material que

normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara s'està construint

l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat pels toros a la corresponent planta. Pel

transport del material paletizat des del camió fins al muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que

s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es

trobarà eslingada a la balda de la grua.

Per a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

- operadors de grua.

- manobres.

- operadors de carretó elevador.

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de la 

façana. 

- Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport

auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.

- Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets, eslingues,

proteccions col·lectives , individuals, etc.

- Eines manuals.

- Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna de

les plantes.

- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa provisional

general.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 

de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació 

s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que 

la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 

esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 

la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 

cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 

1- Caigudes de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2- Caigudes de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 

3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5-Caiguda d’objectes ALTA GREU ELEVAT 

6-Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT 

7-Cops contra objectes immòbils ALTA LLEU MEDI 

8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA GREU MEDI 

9-Cops amb objectes o eines MÈDIA LLEU BAIX 

10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 

13-Sobreesforços BAIXA LLEU ÍNFIM 

16-Contactes elèctrics MÈDIA GREU MEDI 

17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 

27-Malalties causades per agents químics MÈDIA LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MÈDIA LLEU BAIX 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

(17) Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.

(28) Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de l’obra,

o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre.

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es troben

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar la seva construcció amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat

adequadament.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els

perímetres i es taparan els buits horitzontals.

- En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat al

risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.

- El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar així relliscades.

- S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà per la correcta instal·lació dels

entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.

- En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en especial

es vetllarà per no posar el peu sota del palet.

- Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de

30 Kg.

- Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició dels

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si aquests

treballs a desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, 

tot complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

Escales de mà 

Grúes i aparells elevadors Transpalet manual: carretó manual Formigonera pastera 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular 

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es 

col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 

condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana serà

de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb

tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla

electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un

guardacòs en forma de muntant.

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es

clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

- Bastides de façanes.

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruixària

i 20 cm. d'amplària.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa 

assenyalada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d'advertència de risc elèctric.

- Senyal d'advertència de risc d’incendis.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot seguint 

els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 

realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d'Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada).

- Per als treballs del ram de paleta:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona.

- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters.

- Granota de treball.

- Botes de cuiro de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si cal.

- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar.

- Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als treballadors, 

reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 

1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



1.- Introducció. 

TANCAMENTS INTERIORS 

1.1 Definició: 

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 

1.2 Tipus de tancaments interiors: 

- De totxo

- Prefabricats:

- plafons de guix-cartró.

- plafons de guix o escaiola.

- plaques de guix o escaiola.

- plaques de formigó massisses o buides.

1.3 Observacions generals: 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 

Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la 

confecció d’aquests tancaments. 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 

Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades. 

En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que estigui 

instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús 

de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és impossible 

de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de les necessitats reflectides  en el projecte no s’han de 

realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que 

a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç. 

S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una mitjana 

d’intensitat lumínica de 100 lux. 

S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 

també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 



TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors. 

1.2 Descripció: 

La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 

- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.

- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla.

- Instal·lació d’una bastida de cavallets.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 

respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua, 

si encara s’està construint l’estructura, i en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat pels toros a 

la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el muntacàrregues, es realitzarà 

mitjançant el carretó elevador. 

Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

- operadors de grua.

- paletes.

- operaris de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels envans: 

- Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport auxiliar,

serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.

- Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc.

- Eines manuals.

- Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a cada

planta.

- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional

general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el

muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes

plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i de

curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un punt de

llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



DE TOTXO 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la 

seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

esperada normalment de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la 

tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 

l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en el seu 

cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjada sobre objectes MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

27.-Malaties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

(17) Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.

(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.

(28) Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.



3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si manca,

es farà servir la grua torre.

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les

instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment

il·luminat.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les

activitats anteriors.

- En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a

risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.

- Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o

anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell

espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.

- S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.

- Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per

plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del forjat,

per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

- Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en

ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada.

- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es

tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.

- Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg.

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb ulleres

antipartícules.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a

desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi

hagués risc de caiguda a diferent nivell.

- S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla.

- Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de

barana perimètrica.

- Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços superiors

als d’ús.

- Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals

disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre

del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta activitat 

Escales de mà 

Transpalet manual: carretó manual Formigonera pastera 

Bastida de borriquetes Serra 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 



TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central amb

tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla electrosoldada

de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs amb

forma de muntant.

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al qual

es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i

20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada a 

aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 



TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

- Pels treballs de maçoneria :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si calgués.

- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora.

- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb ells, 

reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 

1627/1997). 

Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 

de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



1.- Introducció 

REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

- Exteriors:

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils d’alumini,

perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats

d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements

d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que s’aplica

en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat

del mateix.

- Interiors:

- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de fusta,

perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC,

o altres.

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les irregularitats

d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.

- flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a acabat

decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.

- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de

l’operació més fina del lliscat.

- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa a

sobre de la superfície del referit.

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.

- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra natural o

artificial.

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.

- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 

Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la potència 

dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 

també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 



REVESTIMENTS EXTERIORS 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

- Revestits o xapats:

- col·locació d’ancoratge.

- muntatge de plaques.

- Arrebossats:

- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà.

- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.

- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou.

- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.

- Pintures:

- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc.

- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar.

- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.

- Adreçat:

- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit.

- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.

- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.

- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 

respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 

muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del 

material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua.

- operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.

- operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

- maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.

- estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions

col·lectives i personals, etc.

- eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

- presa provisional d’aigua.

- instal·lació elèctrica provisional.

- instal·lacions d’higiene i benestar.



REVESTIMENTS EXTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 

avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la 

tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 

l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment.

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.

(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.



REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra, per

a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials a

granel.

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les

activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).

- En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions

i estabilitat.

- Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a risc

de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.

- S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.

- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes

específiques.

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.

- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà especial

cura de no posar el peu sota del palet.

- Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests

treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

- Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base

de barana perimètrica.

- És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes des

d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què

amarrar el fiador del cinturó de seguretat.

Aplacat o xapat 

- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida

penjada.

- Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC.

- No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.

- El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o abatibles.

- S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball

simultàniament, qualsevol que sigui aquest.

- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred 

- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més

separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.

- Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant

elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de

seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.

- S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda d’objectes.

- És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical



- Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha

risc de caiguda a diferent nivell.

- En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la

instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Pintures 

- S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que realitzin

l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat

(casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat

i, quan es necessiti, cinturó de seguretat).

- El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a terme des

de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà ni

es beurà,

- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats

d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà

acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega

pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.

- Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com

treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients tancats,

allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa

s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de

pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures.

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per

evitar sobrecàrregues innecessàries.

- El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.

- A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència material

inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat 

Escales de mà 

Grúes i aparells elevadors Formigonera pastera Bombatge de morter 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 



REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub

buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada

de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en

forma de muntant.

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i

20 cm. d’ample.

- Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 

en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 



REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

- Pels treballs de pintura:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si els calgués.

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.

- Pantalla facial, si correspon.

- Pels treballs amb morters:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si els calgués.

- Pels treballs d’aplacat o xapat:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 

R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 

de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



REVESTIMENTS INTERIORS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments interiors: 

- aplacats o xapats.

- arrebossats.

- pintures.

- Enrajolats de parets:

- amb morter de ciment

- amb adhesiu.

- referits i lliscats.

- tèxtils.

- flexibles.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 

respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: 

muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material 

paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua.

- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.

- operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.

- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

- Presa provisional d’aigua.

- Instal·lació elèctrica provisional.

- Instal·lacions d‘higiene i benestar



REVESTIMENTS INTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 

avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la 

tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 

l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o

degut a la manipulació de l’esmoladora angular.

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.

(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.

(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.



REVESTIMENTS INTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per

a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

- És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les

de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització

de treballs sobre superfícies insegures,

- Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.

- Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de

dos metres.

- En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció

a base de barana perimètrica.

- Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els

frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

- S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.

- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes

específiques de càrrega i descàrrega.

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en

ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i

erosions.

- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es

tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.

- Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.

- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle- 

femella.

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Aplacat o xapat 

- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el bastiment

penjat.

- No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.

- El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles.

- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat 

- El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts

per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.

- Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.

- Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.

- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.



- Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les

necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

- Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.

- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de

seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats. 

- Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més

separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

- Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements

pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que

evitin el seu lliscament voluntari.

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

- En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de

Baixa Tensió.

Tèxtils i flexibles. 

- El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà

mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços.

- Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la

renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions.

- S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir una

ventilació constant.

- És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal

d’evitar la formació d’atmosferes nocives.

- Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.

- Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles

incendis.

- S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents,

i del magatzem de productes tèxtils.

- En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca.

- En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu.

- És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

Pintures 

- Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i

permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de

neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat

- El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de

poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es

menjarà ni es beurà.

- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats

d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà

acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de

pigment i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.

- Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com

treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients

tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin

nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació.

S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per

evitar sobrecàrregues innecessàries.

- El magatzem de pintures disposarà de ventilació.

- Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de material

inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.



ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat 

Escales de mà Formigonera pastera Bombatge de morter Bastida de borriquetes Serra 

Pistola fixa-claus Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 



REVESTIMENTS INTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central amb tub

buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada

de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en

forma de muntant.

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i

20 cm. d’ample.

- Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 

en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal d’advertència de risc d’incendi.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 



REVESTIMENTS INTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

- Pels treballs amb pintura i coles:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.

- Pantalla facial, si s’escau..

- Pels treballs amb morters i guixos:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Pels treballs de revestit o xapat:

- Cascos de seguretat

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



PAVIMENTS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Tipus de revestiments: 

- peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural

o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.

- flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta

de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè.

- soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície

superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 

bombatge pneumàtic de morters o assimilables. 

Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 

potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 

també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 



PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

- tipus de revestiments amb peces rígides:

- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment

permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.

- amb llistons d’empostissar (mosaic).

- amb posts (fusta).

- amb lloses de pedra.

- amb plaques de formigó armat.

- amb llambordins de pedra i formigó.

- tipus de revestiments flexibles:

- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a tocar

o soldades.

- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de goma

adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.

- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 

respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, 

muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del 

material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua.

- enrajoladors i d’altres.

- operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels paviments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada

per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.

- Estris.

- Eines manuals.

- Presa provisional d’aigua.

- Instal·lació elèctrica provisional.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 

avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell MÈDIA GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la

manipulació de l’esmoladora angular.

(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.

(16) Risc específic en treballs de poliment

(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.

(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.

(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.



PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per

elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel.

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

- Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc

de pis lliscós.

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de

dos metres.

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.

- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes

específiques.

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual,

en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es

tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.

- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle- femella.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides 

- El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en

ambients amb pols neumoconiòtiques.

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per

evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.

- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció

de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així,

s’haurà d’apantallar la zona de tall.

- Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.

- Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar

paletitzats i totalment fetes les vorades.

- Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de

subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.

- El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.

- Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per

evitar accidents per vessament de la càrrega.

- Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades,

fermament amarrades per evitar vessaments.

- Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies

recentment solades.

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es

vagi a col·locar.



- Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés,

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.

- Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de

“paviment lliscant”

- Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc

elèctric.

- Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb

els raspalls i papers de vidre.

- Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la

màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.

- Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser

eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex,

granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin,

màscara antipols.

- Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per

descontrol de la càrrega i lumbàlgies.

- Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície

irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.

- Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació

d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.

- Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb

energia elèctrica.

- Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.

- Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina

"desendollada de la xarxa elèctrica”.

- Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes.

- Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran

d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles 

- Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin

d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

- Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.

- És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran

immediatament, per tal d’evitar incendis.

- Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació

constant, evitant atmosferes tòxiques.

- S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una

ventilació constant.

- És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per

evitar la formació d’atmosferes nocives.

- Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.

- S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem

(al de dissolvents i al de productes plàstics)

- S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i

del magatzem de productes plàstics.

- En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..

- Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.

- És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada Bombatge de morter 



Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 



PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i el

passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran

d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub

buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada

de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en

forma de muntant.

- Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 

en aquesta activitat: 

- Senyal de perill.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal d’advertència de risc d’incendi.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 



PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

- Pels treballs amb coles i dissolvents:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.

- Pantalla facial, si s’escau.

- Pels treballs amb morters, formigons i llots:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.

- Botes de goma de seguretat.

- Pels treballs de col·locació de paviment:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Genolleres.

- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.

- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 

de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

1.2 Tipus de sostres: 

- Revestiments de sostres:

- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de l’operació

més fina del lliscat.

- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa sobre

la superfície del referit.

- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements d’instal·lacions,

situats a l’interior amb pintures i vernissos.

- Cels rasos:

- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.

- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics,

a interiors d’edificis.

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars, 

bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc. En aquesta 

activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat. S’ha de 

garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser 

d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 

també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 



RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat que 

no té funció resistent. 

1.2 Descripció: 

Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els 

diferents tipus: 

- Revestiment de sostres:

Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà

de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza

per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de col·locació

de guixos i pintures.

- Cels rasos:

Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies o

penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida tubular

modular amb rodes.

Els cels rasos es poden realitzar: 

- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici.

- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats metàl·lics, a

interiors d’edificis.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 

elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 

respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: 

muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del 

material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua.

- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.

- operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.

- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

- Presa provisional d’aigua.

- Instal·lació elèctrica provisional.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 

avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU MEDI 

6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. MÈDIA LLEU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la

manipulació de l’esmoladora angular.

(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.

(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. (17,

20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.

(26) Risc casuat per la manipulació de peces per recobrir sostres.



RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la grueta

per a elements de poc pes.

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben il·luminat.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

- És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les de

recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

- És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la realització

de treballs sobre superfícies insegures.

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de baranes

reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó definitiu i

cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.

- En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i

estabilitat.

- S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de

dos metres.

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

- Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en ensopegar,

es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada.

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es

tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.

- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle- femella.

- És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests

treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.

- Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues.

- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.

- Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més separats

possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries.

- Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 

- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi

tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció

obligatòria.

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre cavallets.

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de

taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i

caigudes.

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida

expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.

- En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.



- Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més

separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

- Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

- Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha

risc de caiguda a diferent nivell.

NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures 

Cels rasos 

Sense guies 

- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas quedi

tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció

obligatòria.

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre cavallets.

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de

taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i

caigudes.

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida

expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.

- Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.

- Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de taulonet a

sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.

- El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar

sobreesforços.

Amb guies 

- Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de

control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat.

- Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.

- La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de dos

metres d’alçada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra

intermèdia i sòcol.

- Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens de trànsit,

abans de pujar a elles.

- Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es

muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Escales de mà 

Esmoladora angular Carretó elevador 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular Bastida de borriquetes 

Serra 

Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub

buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada

de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en

forma de muntant.

- Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada a 

aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal d’advertència de risc d’incendi.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 



RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

- Pels treballs amb pintura:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.

- Pantalla facial, si convingués.

- Pels treballs amb guixos:

- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, rebudes 

als anversos interiors del buit, dels següents materials: 

- acer.

- acer inoxidable.

- alumini (aliatges lleugeres).

- fusta.

- PVC (plàstics).

Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

- acer.

- fusta.

- vidre.

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. En aquesta activitat, per 

facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 

En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 

potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 

també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i armaris 

encastats, de funció no estructural. 

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i 

l’escairat de brancals i llindes. 

Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 

Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a l’obra. 

Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament d’elements 

necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la planta baixa. 

Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, 

a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes. 

Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- operadors de grua.

- fusters.

- vidriers.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 

- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.

- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.

- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular

manual, etc.

- Instal·lació elèctrica provisional.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la 

seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils. BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM 

13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. (17

i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.

(26) Risc causat per la manipulació de vidres.

(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.



RAM DE FUSTER 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues d’obra.

- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes

específiques.

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, en

ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests

treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una

protecció a base de barana perimètrica.

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada.

Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del

cinturó de seguretat.

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realització

de treballs dalt de superfícies insegures.

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de

dos metres.

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
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- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.

- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.

- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats,

penjats mitjançant eslingues de la grua torre.

- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les respectives

plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran

anar els fleixos i es descarregarà a mà.

- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos

i es descarregaran a mà.

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació definitiva

segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que

impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de

seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà

immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el

treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes

d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.

- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés

d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes.



- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per

“corrent d’aire”.

- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com

un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi,

i un altre de no fumeu.

- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de

seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Muntatge de vidre 

- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.

- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant.

- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.

- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.

- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.

- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.

- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament.

- Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.

- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de fusta;

el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.

- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.

- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part

de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la

plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit

durant els treballs.

- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a

desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat. 

Escales de mà Esmoladora angular Bastida de borriquetes Pistola fixa-claus Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub

buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada

de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en

forma de muntant.

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i

20 cm. d’ample.

- Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal d’advertència de risc d’incendi.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Pels treballs de fusteria de fusta:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si els calgués.

- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.

- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.

- Pels treballs de tancaments metàl·lics:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si els calgués.

- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.

- Pels treballs de cristalleria:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



1.- 

Introducció

INSTAL·LACIONS 

1.1 Definició: 

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en

l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament

de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els

mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament

del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a

un edifici.

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)

- Fontaneria.

- Sanejament.

- Calefacció.

- Gas

- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)

- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de

les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells

interiors.

- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i

tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra

banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines 

manuals, etc. 

Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 

potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 

limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 

també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 



INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 

220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici. 

Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals 

elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació elèctrica 

de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant 

cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 

megafonia, TV per cable, etc. 

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, 

que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 

necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 

predeterminat tancat(cables, tubs, etc.). 

Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

- electricistes.

- ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.

- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer

regates, etc.

- Instal·lació elèctrica provisional.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 

avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.



INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el

risc d’ensopegades.

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de

dos metres.

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta

de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les

clavilles mascle-femella.

- Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies

insegures.

- En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales,

balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

- Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per altres

en bon estat de manera immediata.

- Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que

s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur

els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.

- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar- se,

per evitar accidents.

- Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de

mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic

de Baixa Tensió.

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i

lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior elèctrica 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases.

- A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.

- Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada d’aquests

elements més cinc metres.

- Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes

per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.

- Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat

respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66

Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.



Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de

seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la

impossibilitat de tancament intempestiu.

- Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

- Reconeixement de l’absència de tensió.

- Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.

- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

- S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol manipulació.

- En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.

- L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb l’edifici

desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.

- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a la

sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els

operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.

- Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements següents:

- placa d’identificació de cel·la.

- Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.

- Esquema del centre de transformació.

- Perxa de maniobra.

- Banqueta aïllant.

- Insuflador per a la respiració boca a boca.

- En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de perill.

- En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de

maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes

que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.

- La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la

normativa de grues mòbils de ConMu4.

- S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el

“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de

novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

- Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de Baixa

Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà Pistola fixa-claus Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de la

corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica

de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les

xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que

pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha

de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub

buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada

de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en

forma de muntant.

- Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc elèctric.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 



INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Guants aïllants, si els calgués.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturó de seguretat, si els calgués.

- Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :

- Cascos de seguretat.

- Guants aïllants.

- Granota de treball.

- Botes aïllants.

- Protecció d’ulls i cara.

- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.

- Perxa aïllant.

- Pels treballs de maçoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).

- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).

- Pels treballs de soldadura elèctrica:

- Cascos de seguretat.

- Pantalla amb vidre inactínic.

- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb els 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RAD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 

comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 

Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 

Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions 

(muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 

Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 

no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica 

dels radiadors. 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.

- les que són totalment independents: calefacció.

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 

necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 

predeterminat tancat (cables, tubs, etc.). 

Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

- lampistes.

- paletes.

- operari que realitza les regates.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà,

passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.

- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer

regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.

- Instal·lació elèctrica provisional.

- Instal·lació provisional d’aigua.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 

avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions. MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.

(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.

(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.

(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de

fer regates.



INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

Xarxa interior 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i

erosions.

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el

risc d’ensopegades.

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de

dos metres.

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta

de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

- És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les

clavilles mascle-femella.

- Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies

insegures.

- Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

- Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en

bon estat de manera immediata.

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

- El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.

- Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.

- Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la

grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de

cops i enganxades.

- Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar

accidents a les vies de pas intern.

- El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire

i il·luminació artificial si fos necessària.

- El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera,

de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades

amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats.

- Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina.

- Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants,

evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat

contra les caigudes.

- Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després

d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.

- Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa

per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

- És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent

d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.

- El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert

a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació

artificial.

- La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà

mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.



- A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un

altre de “No fumeu”.

- Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.

- És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

- És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.

- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

- Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.

- S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.

- Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules

antiretrocés.

- Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat els

parapets o baranes definitives.

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

- Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),

ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

- Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de

cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i

màscara antifums tòxics si els calgués.

- Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i

maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat,

polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.

- Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus

americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat

si els calgués.

Xarxa exterior 

- El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a

rases.

- En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.

- Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 

activitat. 

Escales de mà Passarel·les Soldadura elèctrica Esmoladora angular 

Bastida amb elements prefabricats sistema modular Bastida de borriquetes 

Taladradora  portàtil Màquina de regates elèctrica 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de

ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 

aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.

- Senyal d’advertència de risc, material inflamable.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal de protecció obligatòria de la cara.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 



INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

- Treballs de transport i fontaneria:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturó de seguretat, si calgués

- Pels treballs amb bufador:

- Cascos.

- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.

- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Maneguins de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

- Pels treballs de maçoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).

- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).

- Cinturó de seguretat, si calgués

- Pels treballs de soldadura elèctrica:

- Cascos de seguretat.

- Pantalla amb vidre inactínic.

- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació d’antenes: Conjunt de sistemes col·lectius de captació, distribució i presa de senyals de Televisió i Ràdio. 

Instal·lació de parallamps: Instal·lació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a la seva 

connexió a la presa de terra de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Instal·lació d’antenes: s’instal·larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els diferents centres 

d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del senyal des de l’antena 

fins als sistemes d’amplificació. 

La instal·lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a aquells 

edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots aquells edificis que, 

a causa de la seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de descàrrega elèctrica. 

Els parallamps poden ser de dos tipus: 

- Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació , la base

de la qual té un radi igual a l’alçada de la instal·lació. Quan diversos parallamps estiguin units a distàncies

inferiors a 20 metres, el cable d’unió actua com a parallamps continu. És adequat per a edificis amb predomini

de l’alçada respecte de la superfície a planta.

- Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de mode que cap

punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el volum cobert per la malla. El

perímetre de la malla es col·locarà a les arestes més elevades de l’edifici. Cada punt del conductor engendra,

a més, un con de protecció igual al dels parallamps de puntes. És adequat per a edificis amb predomini de la

superfície a planta respecte de la seva alçada.

A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 

necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 

predeterminat tancat. 

Per realitzar la instal·lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

- instal·ladors.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 

- Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i

personals, etc.

- Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc.

- Instal·lació elèctrica provisional.

- Instal·lacions d’higiene i benestar.



INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 

Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 

avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència 

normalment esperada de la materialització del risc. 

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 

de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 

disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 

controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA MOLT GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 



INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

- Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i

Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

- El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat.

- S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per evitar

el risc de caiguda des d’alçada.

- El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes.

- És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a un cubell

o petit contenidor disposat per a aquest fi.

- No s’iniciaran els treballs fins a haver-se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de cobertes

inclinades, i evitar el risc de caiguda al buit.

- La instal·lació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, amb la

finalitat d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin.

- Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si no és

estrictament imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents.

- Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran els treballs.

- Les antenes i parallamps s’instal·laran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre d’elements

que rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta plataforma de treball

haurà d’estar protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de seguretat.

- Les escales de mà, tot i emprar-se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament superior i

estaran dotades de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar.

- Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei durant la realització dels treballs.

- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus americà), granota

de treball, botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge mòbil del tipus “Keep-block”

o ús d’una politja de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat 

Escales de mà Passarel·les Esmoladora angular Bastida penjada Pistola fixa-claus Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 



INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Amarradors per al cinturó de seguretat.

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha

de ser de 90 cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants

(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub

buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada

de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en

forma de muntant.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 

en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de protecció obligatòria del cap.

- Senyal de protecció obligatòria dels peus.

- Senyal de protecció obligatòria de les mans.

- Senyal de protecció obligatòria del cos.

- Senyal de protecció obligatòria de la vista.

- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat, posat que calgui.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 

criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 

l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 



INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar: 

- Pels treballs d’instal·lació d’antenes i parallamps:

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus americà).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant.

- Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep-block o ús d’una politja de seguretat.

- Protecció dels ulls, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 

RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 

de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 



ELEMENTS AUXILIARS 

ESCALES DE MÀ. 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.

- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.

- No han de superar alçades superiors a 5 metres.

- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.

- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

- Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .

- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.

- L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE 

- S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.

- Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent

permís de conducció per al vehicle que condueixen.

- Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans

d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.

- En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar

topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre

d’estacionament.

- En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels senyalitzadores

autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.

- S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per  transportar.

- S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.

- S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.

- Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma

estigui plana i sensiblement horitzontal.

- Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap

brusquedat tot i anunciant-les prèviament.

- En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la

cabina.

- Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la

permanència d’operaris sobre el basculador.

- Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :

- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora.

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada

quan es carregui.

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.

- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat.

- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.

- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus d’obertura,

tancament i bloqueig de les portes.

- Després de la descàrrega de la caixa basculadora :

-  no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment
abaixada.

RETROEXCAVADORA 

- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de senyalitzar

a la part exterior de la cabina del conductor.

- En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.

- Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat

- Comprovar el clàxon de marxa enrera.

- En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,

- baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.

- Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :

- Posar el fre d’estacionament.

- Posar en punt mort els diferents comandaments.



- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.

- Treure la clau de contacte.

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.

- S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor

en marxa ni la cullera aixecada.

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de

treball.

- La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles

de moviment.

- La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les

caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.

- Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre

el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta

de formigonat).

- La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un

operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.

- Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant

masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.

- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la

sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.

- En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit

la canonada.

- Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyant-

se del lloc abans de què comenci el procés.

- S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que

qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

- Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.

- Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

SERRA CIRCULAR 

- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.

- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.

- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un

resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.

- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.

- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la

forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.

- S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

ARMADURES 

- S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.

- L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat

de la peça en la seva manipulació.

- S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.

- En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera

als accessos de l’obra.

- L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer

seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a

continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.

- En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.

- Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.

- Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els

corresponents diferencials i magnetotèrmics.

- Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la

soldadura.

- El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves

parts actives.



- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.

GRUES I APARELLS ELEVADORS 

- En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un

correcte eslingat.

- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.

- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.

- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o

trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.

- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

- En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus

corresponents dispositius.

- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.

- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la

nostra legislació vigent :

- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva

Manutenció.

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

PASSAREL·LES 

- L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

- Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana

de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).

- El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.

- Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

- Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

- S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.

- S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

FORMIGONERES PASTERES 

- Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior

als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es

col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda

d’objectes.

- Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament.

- La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb

la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.

- Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del

camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.

- S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la

formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.

- Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió

(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.

- Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments

descontrolats.

- L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.

- La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.

- La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.

- El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.

- Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.

- Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la

utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.



- Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per evitar

moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop finalitzat el

procés de bombeig, de cada jornada.

BOMBAMENT DEL MORTER 

- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de

treball.

- La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta,

baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment.

- La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un operari

especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes.

- Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant

masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte.

- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la

sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.

- En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a

continuació la canonada.

- Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids,

allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.

- Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la

màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 

- Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro.

- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta estigui

en bon estat.

- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.

- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.

- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot assegurant-se

de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.

- Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició

neutra.

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.

- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que pugui

provocar qualsevol incident.

- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva

estabilitat.

- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.

- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.

- S’han de respectar els itineraris preestablerts.

- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al darrera

de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.

- Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues

s’hauran de prendre les següents precaucions :

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i del

toro.

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.

- No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la

circulació.

- En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst

d’estacionament i amb el fre posat.

- Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi

hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.

- També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les

operacions de descens de la mateixa.

- Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de

manteniment i deixar-lo fora de servei.



BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

- Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un aparellador

o arquitecte tècnic.

- Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.

- Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, es

recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la

bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.

- Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haurà de

consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no

aquestes zones de recolzament.

- Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest

aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.

- En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre es

munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.

- Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte

directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la

zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el seu

desviament o en cas necessari a la seva elevació.

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, mesurades

des del punt més proper amb tensió a la bastida.

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts

- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts

- Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:

- Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.

- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i

caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

Ús: 

- Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència del

temps especialment de fortes ràfegues de vent.

- Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:

- L’alineació i verticalitat dels muntants.

- L’horitzontalitat dels travessers.

- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.

- L’estat dels ancoratges de la façana.

- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

- La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.

- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.

- La correcta disposició dels accessos.

- S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui necessari

l’advertència de qualsevol altre risc.

- En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic

autor del projecte de muntatge.

- En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els portàtils

de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.

- En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És convenient

disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es deixin en la

plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge: 

- El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic

competent.

- És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar

mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les peces

petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.

- Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i

col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.

- És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida

saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.

- Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la

mateixa manera que es va realitzar el muntatge.



Emmagatzemant : 

- Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans de la

seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.

- S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecànic

que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions

òptimes per a la seva immediata utilització.

BASTIDES DE CAVALLETS. 

- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.

- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.

- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.

- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

- El conjunt haurà de ser estable i resistent.

MÀQUINA DE TREPAR. 

- En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres

antiimpactes

- En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de

tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre

mecànic contra la pols.

- El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

PERFORADORA PORTÀTIL 

- El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal

d’evitar els accidents per inexperiència.

- S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas

de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.

- Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que

s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.

- S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

- No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

- No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions.

- No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui

la broca i embroqui-la.

- La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega

contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.

- És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està

connectada a la xarxa elèctrica.

PISTOLA FIXA-CLAUS 

- El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar

accidents per inexperiència.

- En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir

accidents.

- En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir

accidents.

- Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.

- Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.

- No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

- No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

- L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),

granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els

calgués.



TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 

- Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un pendent,

s’hauran de calçar les rodes.

- A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de

col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància

prudencial a la vorera del desnivell.

- A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és prohibit el

transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

- Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a

transport pel personal.

- La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

ESMOLADORES ANGULARS 

- S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.

- S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs

lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.

- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.

- No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.

- S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.

- No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva.

Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment,

rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.

- Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de

manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.

- S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o

moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de

treball.

- En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball, ja

que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a

multiplicar.

- No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que,

en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

- En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.

- En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent

per a la mà.

- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.

- S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs

d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos

serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.

- Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la

captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants

desplaçaments o el medi de treball és complex.

- En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la

projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.

- L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà),

granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de

la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .

CARRETÓ ELEVADOR 

- Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.

- Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó

fora de servei.

- Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada

i ubicada correctament.

- Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :

- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.

- s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer.

- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.

- s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.

- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).

- no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.

- no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.



- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb altres

vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.

- s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.

- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la

càrrega que es transporta.

- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.

- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.

- en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.

- En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances

reglamentàries.

- Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor

estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es calçaran les

rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.

- Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.

- La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del

temps.

SOLDADURA ELÈCTRICA 

- Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir,

granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos

que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.

- La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode.

- No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden

produir greus lesions als ulls.

- No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.

- No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

- S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.

- Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball.

- S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format

per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60

- No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un

portapinces.

- S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

- No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.

- S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.

- Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.

- S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.

- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i

els borns de connexió.

- Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

- S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

COLISSA ELÈCTRICA 

- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En

cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança.

- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al

descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.

- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els

intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris.

- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i

produir-li lesions.

- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació.

- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produir-

li lesions.

- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.

- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.

- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.

- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.

- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc.

- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.



 

 

- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 

- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors 

auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 

 
 

BASTIDES PENJADES. 

- S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i amb 

la corresponent càrrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s. 

- Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi 

assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 

- Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la 

bastida. 

- Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats. 

- Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres costats 

seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols. 

- La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 

- La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm. 

- S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 

- Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR: 

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa 

provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució 

d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 

personal i necessitats fisiològiques. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

- mòduls prefabricats, o 

- construïdes a l’obra. 

 

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

- vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients 

i casellers individuals. 

- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 

- dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 

10 treballadors. 

- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor 

per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 

1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

- menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i 

il·luminació. 

 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, 

acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés, 

perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 

 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a 

la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de 

l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres 

anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 

 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a 

cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 

 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

 

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. S’ha 

de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet. 



S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat 

que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la 

prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per 

vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit. 



 

 

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.  
 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en  la 

segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 

en les obres de construcció. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, 

és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la 

realització de l'obra. 

 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com 

un capítol més del mateix. 

 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs, 

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes 

especialitzats. 

 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 

modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es 

refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de 

l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 

 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i 

salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor 

designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi 

professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les 

Administracions publiques. 

 

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració 

expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o 

en el seu cas, de l'estudi bàsic. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla 

de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions 

contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran 

les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació 

tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de 

plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives 

de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord 

amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor, 

abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 

l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat 

i salut durant l'execució de l'obra. 

 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi 

adjudicat l'obra. 



Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors 

seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 

d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que 

pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho 

facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció 

facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors 

autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses 

intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 

seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, 

relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

Efectuada 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, estaran obligats a 

remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província 

en què es realitza l'obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors 

d'aquest. 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 

laboral competent abans de l'inici dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible, 

actualitzant-se si fos necessari. 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i 

salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 

dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 

competents. 



PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA 

CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 

Aspectes generals. 
- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940, en

vigor capítol VII.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril de 1997.

- REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de

1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.

- PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937, ratificat

el 12 de Juny de 1.958.

- ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9 de

Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.

- ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març de

1.971, en vigor parts del títol II.

- REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de Novembre

B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.

- ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de Gener

de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.

- REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de Juliol

B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.

- ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987 B.O.E.

29 de Desembre de 1.987.

- LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.

- REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de 1997

- SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de

1997.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril de 1997

B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES QUE

IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de

1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES DE

VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.

- FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT

SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997

B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.

- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS

BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.

- EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig

de 1997.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS DE

TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS EN LAS

ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24

d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.



- NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals. 
- IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.

- PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL DURANT EL

TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis 
- NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.

- ORDENANCES MUNICIPALS

Instal·lacions elèctriques. 
- REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre de

1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.

- REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre de

1.973.

- INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària. 
- REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions:

B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.

- EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de Novembre

B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.

- REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de 1.977.

Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.

- REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986.

Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.

- I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de

1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E.

21 de Novembre de 1.988.

- I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de 1.988

Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.

- I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de

1.989.

- I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8 d'Abril de

1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI) 
- COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per

O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de

1995.

- DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE

PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions. 
- DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997

B.O.E 14 d'abril de 1997

- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis. 
- QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.

- CONVENIS COL·LECTIUS.



Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 de

12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP 

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995 

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per 

soldadura i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N. 169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N. 170: 1993 Protecció individual dels ulls: 

Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 1993 

PROTECCIÓ DE LES OÏDES 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i 

assaigs. Part 1: Orelleres. 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i 

assaigs. Part 1: Taps. 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 

selecció, us,precaucions de treball i 

manteniment. 

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994 

U.N.E.-E.N. 352-2: 1994 

U.N.E.-E.N. 458: 1994 

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES 

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de 

seguretat, calçat de protecció i calçat de treball 

d'ús professional 

U.N.E.-E.N. 344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N. 345: 1993 Especificacions pel calçat 

de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N. 346: 1993 Especificacions pel calçat 

de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N. 347: 1993 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda 

d'altures.Dispositiu de descens. 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb 

línia d'ancoratge rígida. Equips de protecció 

individual contra caigudes d'altura. Part 2:Dispositiu 

anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Elements de subjecció 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Absorbidors de energia. 

Equips de protecció individual per sostenir en posició 

de treball i prevenció de caigudes d'alçada. 

Sistemes de subjecció. 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Arnesos anticaigudes. 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Connectors. 

Equips de protecció individual contra caigudes 

d'altura.Sistemes anticaigudes. 

Equips de protecció individual contra la caiguda 

d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i 

marcat. 

U.N.E.-E.N. 341: 1993 

U.N.E.-E.N. 353-1: 1993 

U.N.E.-E.N. 353-2: 1993 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

U.N.E.-E.N.  355: 1993

U.N.E.-E.N.  358: 1993

U.N.E.-E.N.  360: 1993

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 



EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, U.N.E. 81282 : 1991 

marcat. E.N. 140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 

assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 

Requisits, assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc 

provistos de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, 

assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 

utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo 

broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 

protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 

vàlvules per protegir dels gasos o 

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E. 81284 : 1992 

E.N. 143: 1990 

U.N.E. 81285 : 1992 

E.N. 141: 1990 U.N.E.-

E.N. 138:1995 

U.N.E.-E.N. 139:1995 

U.N.E.-E.N. 149:1992 

U.N.E.-E.N. 405:1993 

PROTECCIÓ DE LES MANS 

Guants de protecció contra els productes químics i els 

microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions. 

Guants de protecció contra els productes químics i els 

microorganismes. Part2: Determinació de la 

resistència a la penetració. 

Guants de protecció contra els productes químics i els 

microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a 

la permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N. 374-1:1995 

U.N.E.-E.N. 374-2:1995 

U.N.E.-E.N. 374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N. 388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i 

la contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N. 421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N. 60903:1995 

VESTUARI DE PROTECCIÓ 

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N. 340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 

comportament dels materials a l'impacte de petites partícules 

de metall fos. 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 

líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una 

protecció química a certes parts del cos. 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 

tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 

atrapat per peces de màquines en moviment. 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 

Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N. 348:1994 

E.N. 348: 1992 

U.N.E.-E.N. 467:1995 

U.N.E.-E.N. 470-1:1995 

U.N.E.-E.N. 510:1994 

U.N.E.-E.N. 532:1996 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX E. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
 
 
 

Març 2022 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control 
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el 
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari 
es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir 
els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 
disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: p.e. HA/25/B/12/Ila,  

ó es pot indicar Formigó HA amb característiques de 
resistència, docilitat i durabilitat segons s’especifiquen en els 
Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
projecte 

Situació en projecte i obra: p.e. fonaments ó tota l’obra ó segons plànols, etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
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Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant 

del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

 
Control organolèptic i assajos:  

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 

(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: p.e. Els especificats a la documentació del projecte (veure 
plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   
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• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 

 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

p.e. Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
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• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  

(En elaboració) 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material:  

Geometria:  

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
. 
 
Característiques d’adherència:  
 
 
Característiques químiques:  
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria  
Accidental  

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

 
 
Control durant el subministrament:  

 
 
Control desprès del subministrament:  
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: p.e. Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segons 
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

p.e. Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i 
identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 



 

 16

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 Q

U
A

LI
T

A
T

 D
E

LS
 M

A
T

E
R

IA
LS

.  
 J

u
st

if
ic

ac
ió

 d
el

 C
o

m
p

li
m

en
t 

d
el

 D
ec

re
t 

3
7

5
/1

9
9

8
   

O
fic

in
a 

Co
ns

ul
to

ra
 T

èc
ni

ca
 .
 C

ol
·le

gi
 d

’
Ar

qu
ite

ct
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 

 
especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització 
d’ús (RD 1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-
08. 

Geometria: p.e. S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex 
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb 
els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    
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• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació, 

la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són 
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió 
dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 

 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: p.e. S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
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l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements d’entrebigat subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que 
permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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8.1 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: p.e. Poliestirè extruït XPS 
Situació en projecte i obra: p.e. Coberta plana 
Marques, certificacions i altres distintius 
(si s’escau): 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (1) ** : p.e. 20 Kg/m3 
Gruix (1) : p.e. 50 mm 

Resistència a la compressió (si s’escau) (2) : p.e. 0,5 KPa 

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) ** : p.e. 0,04 W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : p.e. 100 adimensional 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil (3) : p.e. Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *: p.e. B,d0,s2 --- 

Altres requeriments 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

 Reconeixement oficial del distintiu 
 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 Conductivitat tèrmica  
 Densitat aparent  
 Permeabilitat al vapor d’aigua  
 Absorció d’aigua  
 Resistència a la compressió 
 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
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(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració 

d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la 
hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules 
inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Ajuda: 

Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
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9.1 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible 
en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: p.e. Llana mineral 
Situació en projecte i obra: p.e. Façanes 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  p.e. Amb marca AENOR 
Medioambiente 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (si s’escau): p.e. 30 Kg/m3 

Gruix: p.e. 40 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau) (1) : p.e. 0,5 KPa 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil (2) : p.e. Sí Sí/No 

Requeriments Acústics (DB HR) 

Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau) (3): p.e. 5 KPa∙s/m2 
Rigidesa dinàmica (si s’escau) (3): p.e. 10 MN/m3 

Coeficient d’absorció acústica ponderat (w) (si s’escau) (4): p.e. 0,17 --- 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) (5) *: p.e. A2,s1, d0 --- 

Altres requeriments 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
 

 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides 
al projecte 

 reconeixement oficial del distintiu 
 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 

 densitat aparent  
 absorció d’aigua  
 resistència a la compressió 
 coeficient d’absorció acústica 
 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
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(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 

tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la 
hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals 

(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al 
control de la reverberació 

(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades 
(d0, d1 ó d2). 

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
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10.1 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del 
tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: p.e. Projectat de perlita 
Situació en projecte i obra: p.e. Revestiment estructura sostre 

aparcament 

Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ): p.e. 120 Kg/m3 
Gruix: p.e. 5 mm 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc: p.e. A1 --- 

Altres requeriments 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

 reconeixement oficial del distintiu 
 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

 densitat aparent  
 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX F. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 

Març 2022 
 



Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 7,500 0,512 5,000

formigó 170101 0,084 66,325 0,062 26,530

petris 170107 0,052 7,800 0,082 3,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 2,000 0,066 2,500

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 83,63 t 0,7544 37,03 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 16,9820 0,0896 17,7106

obra de fàbrica 170102 0,0150 7,2436 0,0407 8,0476
formigó 170101 0,0320 7,2100 0,0261 5,1508

petris 170107 0,0020 1,5541 0,0118 2,3332
guixos 170802 0,0039 0,7765 0,0097 1,9219
altres 0,0010 0,1977 0,0013 0,2570

   embalatges 0,0380 0,8437 0,0285 5,6412

fustes 170201 0,0285 0,2387 0,0045 0,8898
plàstics 170203 0,0061 0,3124 0,0104 2,0465

paper i cartró 170904 0,0030 0,1641 0,0119 2,3490
metalls 170407 0,0004 0,1285 0,0018 0,3559

totals de construcció 17,83 t 23,35 m3

- altres

-

-
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Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Plaça de la República, 15

Comarca : Osona

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Montesquiu

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Rehabilitació de Centre Obrer Recreatiu de Montesquiu

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-Terres contaminades especificar -



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

2,00 t 2,50 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 2,00 t 2,50 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 73,53
Maons, teules i ceràmics 40 14,74
Metalls 2 0,13
Fusta 1 2,24
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,16
Paper i cartró 0,50 0,16
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
residu 1
residu 2

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 42,77 -

Maons i ceràmics 17,61 -

Petris barrejats 7,20 108,00

Metalls 0,48 7,21

Fusta 4,58 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 2,76 41,44

Paper i cartró 3,17 47,57

Guixos i no especials 2,94 44,12

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

81,52 248,34

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

171,08

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 81,52

2,40 -

88,07 70,46

15,86 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 1,695,27

3 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rro
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

   
   

  O
fic

in
a

 C
o

n
su

lto
ra

 T
è

c
n

ic
a

. C
o

l·l
e

g
i d

’A
rq

u
ite

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

ya
 . 

m
o

d
-0

5/
20

18
   

 (
 F

o
n

t:
 "G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

20
1/

19
94

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E-

 IT
EC

" 
)

54,91 22,88 18,30

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.695,27

- 14,71

-

211,37

-

-

-

779,51 407,58 259,84

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

- 36,00

513,23 213,85

0,00

13,81 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

adreça codi del gestor



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 99,45 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 0,00

0,0

***Dipòsit mínim 150€
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99,45Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Centre obrer recreatiu
Dirección Plaça de la República, 15
Municipio Montesquiu Código Postal 08585
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática D1 Año construcción 1930
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 4824702DG3642S0001PJ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Helena Campàs Tintó NIF(NIE) 47812404G
Razón social HCT arquitectura NIF 47812404G
Domicilio Mas el Pujol s/n

Municipio Sant Julià de
Vilatorta Código Postal 08504

Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: helenacampastinto@gmail.com Teléfono 646685556
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 111.7

 145.3 BB111.7-181.4

C181.4-279.1

D279.1-362.9

E362.9-446.6

F446.6-558.3

G≥ 558.3

A< 29.1

 30.8 BB29.1-47.2

C47.2-72.7

D72.7-94.5

E94.5-116.3

F116.3-145.3

G≥ 145.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/07/2021

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 97.45

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro de fachada NO Fachada 67.44 1.99 Conocidas
Muro de fachada SE Fachada 86.24 1.99 Conocidas
Medianería oest Fachada 198.18 0.00
Medianería est Fachada 198.18 0.00
Suelo con terreno Suelo 259.81 0.27 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 15.97 3.44 0.62 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 1.34 3.44 0.62 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 2.21 3.44 0.62 Estimado Estimado
Hueco4 Hueco 0.72 3.78 0.63 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Baja
Temperatura 35 137.9 Gas Natural Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 25.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Baja
Temperatura 35 137.9 Gas Natural Estimado

TOTALES ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 97.45 Intensidad Baja - 8h

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Contribuciones energéticas 27.0
TOTAL 27.0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D1 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 29.1

 30.8 BB29.1-47.2

C47.2-72.7

D72.7-94.5

E94.5-116.3

F116.3-145.3

G≥ 145.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] B
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] B

29.88 0.96

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] -

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.00 0.00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.00 0.00
Emisiones CO2 por otros combustibles 30.83 3004.64

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 111.7

 145.3 BB111.7-181.4

C181.4-279.1

D279.1-362.9

E362.9-446.6

F446.6-558.3

G≥ 558.3

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] B

141.08 4.52

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] -

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
0.00 0.00

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 63.9

B63.9-103.8

C103.8-159.7

 163.5 DD159.7-207.6

E207.6-255.5

F255.5-319.3

G≥ 319.3

No calificable

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

aïllament en façana

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 97.2 AA< 111.7

B111.7-181.4

C181.4-279.1

D279.1-362.9

E362.9-446.6

F446.6-558.3

G≥ 558.3

 20.6 AA< 29.1

B29.1-47.2

C47.2-72.7

D72.7-94.5

E94.5-116.3

F116.3-145.3

G≥ 145.3

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 63.9

B63.9-103.8

 107.8 CC103.8-159.7

D159.7-207.6

E207.6-255.5

F255.5-319.3

G≥ 319.3

No calificable

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 78.14 34.1% 0.00 -% 3.79 0.0% 0.00 -% 81.76 33.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
92.98 A 34.1% 0.00 - -% 4.52 B 0.0% 0.00 - -% 97.16 A 33.1%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 19.69 A 34.1% 0.00 - -% 0.96 B 0.0% 0.00 - -% 20.59 A 33.1%

Demanda [kWh/m² año] 107.7
5 C 34.1% 0.00 - -%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 25/07/2021

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 4824702DG3642S0001PJ
Versión
informe

asociado
25/07/2021

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 25/07/2021

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

aïllament en façana

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 97.16 AA< 111.7

B111.7-181.4

C181.4-279.1

D279.1-362.9

E362.9-446.6

F446.6-558.3

G≥ 558.3

 20.59 AA< 29.1

B29.1-47.2

C47.2-72.7

D72.7-94.5

E94.5-116.3

F116.3-145.3

G≥ 145.3

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 63.9

B63.9-103.8

 107.75 CC103.8-159.7

D159.7-207.6

E207.6-255.5

F255.5-319.3

G≥ 319.3

No calificable



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 4824702DG3642S0001PJ
Versión
informe

asociado
25/07/2021

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 25/07/2021

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 78.14 34.1% 0.00 -% 3.79 0.0% 0.00 -% 81.76 33.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
92.98 A 34.1% 0.00 - -% 4.52 B 0.0% 0.00 - -% 97.16 A 33.1%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 19.69 A 34.1% 0.00

-
-% 0.96 B 0.0% 0.00 - -% 20.59 A 33.1%

Demanda [kWh/m² año] 107.7
5 C 34.1% 0.00

-
-%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Muro de fachada NO Fachada 67.44 1.99 67.44 0.27
Muro de fachada SE Fachada 86.24 1.99 86.24 0.27

Medianería oest Fachada 198.18 0.00 198.18 0.00
Medianería est Fachada 198.18 0.00 198.18 0.00

Suelo con terreno Suelo 259.81 0.27 259.81 0.27

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Hueco 1 Hueco 15.97 3.44 3.30 15.97 3.44 3.30
Hueco 2 Hueco 1.34 3.44 3.30 1.34 3.44 3.30
Hueco 3 Hueco 2.21 3.44 3.30 2.21 3.44 3.30
Hueco4 Hueco 0.72 3.78 3.30 0.72 3.78 3.30



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 4824702DG3642S0001PJ
Versión
informe

asociado
25/07/2021

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 25/07/2021

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS
Caldera

Baja
Temperatura

35 137.9% -
Caldera

Baja
Temperatura

35 137.9% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS
Caldera

Baja
Temperatura

35 137.9% -
Caldera

Baja
Temperatura

35 137.9% - -

TOTALES - - - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 4824702DG3642S0001PJ
Versión
informe

asociado
25/07/2021

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 25/07/2021

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

TOTALES 0.0 - - 0.0 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 97.45 Intensidad Baja - 8h

ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Energía eléctrica generada y
autoconsumida post mejora

[kWh/año]
Contribuciones energéticas 27 27

TOTALES 27.0 27.0



 

Municipi

C.P.

C. Aut noma

REGISTR

A
B
C
D
E
F
G

Directiva 2010 / 31 / UE

ESPAÑA

IQUETA

Montesquiu

25/07/2031

30

3M12F8PY3

Catalunya4824702DG3642S0001PJ

Terciari

08585

145

Plaça de la República 15

CTE 2013





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEX H. INSTAL·LACIONS 
 
 
 
 
 
 

Març 2022 
 



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions 
per la reforma i recuperació del 
Centre Obrer Recreatiu a la Plaça 
de la República nº 15 de Montesqui 
(Barcelona) 

 

2022 

Ferran Gallego 
Sigma enginyers S.L. 

08/03/2022 



 



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Página 1 de 133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ìndex 
 

 

 



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Pàgina 2 de 133 
 

ÍNDEX GENERAL 
 
 
MEMÒRIES D’EXECUCIÓ 5 
 
PLECS DE CONDICIONS 40 
 
JUSTIFICACIÓ CTE 128 
 
FULLS DE DIMENSIONAT  
 
DOCUMENTACIÓ EQUIPS  
 
ESTUDI ECONÒMIC  
 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  
 
 



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Pàgina 3 de 133 
 

ÍNDEX DE LES MEMÒRIES 

 

DD.DADES GENERALS 

 

DD1 Identificació del projecte 5 

DD2 Agents del projecte 5 

 

MC.MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

-MC1 Informació prèvia 6 

-MC2 Descripció de l’actuació 6 

-MC3 Requisits a complir segons les característ. de la intervenció 7 

-MC4 Descripció constructiva obra civil 8 

-MC5 Instal.lacions gasos combustibles 9 

-MC6 Instal.lacions elèctriques 13 

-MC7 Instal.lacions enllumenat 20 

-MC8 Instal.lacions proteccions contra incendis 23 

-MC9 Instal.lacions d’evacuació 27 

-MC10 Instal.lacions de lampisteria 29 

-MC11 Instal.lacions calefacció 33 

 

ÍNDEX PLECS DE CONDICIONS 

 

-Plec de condicions instal.lacions elèctriques 40 

-Plec de condicions lampisteria 63 

-Plec de condicions instal. Tèrmiques 104 

 

ÍNDEX JUSTIFICACIÓ CTE 

 

Justificació CTE Instal.lacions 128 

Justificació CTE DB SI 134 

 

 

 



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Pàgina 4 de 133 
 

FULLS DE DIMENSIONAT  

 

EQUIPAMENTS  

 

ESTUDI ECONÒMIC  

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

 

 

  



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Pàgina 5 de 133 
 

DD.DADES GENERALS 

 

DD.1.-IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

Títol: Projecte executiu per la reforma i recuperació del 

Centre Recreatiu Obrer a la Plaça de la República nº 

15 de Montesquiu (Barcelona)  

Objecte: Reforma integral de l’espai del Centre Recreatiu obrer 

per la seva habilitació com a espai d’usos varis. 

Situació: Plaça de la República nº 15 Montesquiu (Barcelona). 

 

DD.2 AGENTS DEL PROJECTE 

 

Promotor: Ajuntament de Montesquiu 

 Plaça de la República nº1 

 08585 Montesquiu (Barcelona) 

 NIF P0813000G 

Enginyer redactor: Ferran Gallego i Mir. 

 Enginyer Tècnic 

 Col.legiat 9976. 

 Sigma enginyers S.L. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

MC1 – Informació prèvia. Antecedents i condicionaments 

 

L’objecte del present projecte es especificar les característiques i les 

actuacions  a realitzar per la adequació de l’espai destinat a d’usos varis en que es 

preveu recuperar el Centre Obrer Recreatiu de Montesquiu (Barcelona). 

Aquest projecte abasta els aspectes relacionats amb les instal.lacions de 

l’edfici. 

 

 

MC2.-Descripció de l’actuació 

 

Les actuacions previstes seran: 

 

-Reforma integral de les instal.lacions de l’edifici per dotar-lo de serveis de: 

 

Instal.lació de baixa tensió 

Instal.lació de Lampisteria 

Instal.lació de Calefacció 

Instal.lació de Ventilació 

Instal.lació de Gas natural 

Instal.lació de Telecomunicacions 

Instal.lació d’evacuació 

Protecció contra incendis 

Instal.lació de Parallamps 

 

-El projecte no inclou els següents aspectes: 

 

Reforma planta primera (arxiu municipal) 

Drets d’escomesa, ampliació de potència ni despeses de contractació dels 

subministraments 
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Instal.lacions escenogràfiques (tant sols es preveu alimentació en quadre 

general) 

 

-Altres consideracions 

 

Es considera que la xarxa d’evacuació a la que actualment estan connectats 

els espais que havien sigut de serveis, resta en bon estat, es per això que 

es preveu connectar els nous equipaments a aquesta xarxa. Es farà una 

prova de funcionament per verificar aquesta consideració. 

Aquest projecte no inclou cap partida d’obra civil, ni ajudes de cap mena als 

industrials, partides que caldrà incorporar en els apartats d’obra civil. 

Es considera que la xarxa de recollida d’aigües pluvials està en bon estat de 

funcionament i tants sols es fan reconducció de canalitzacions. Es farà un 

prova de funcionament per verificar aquesta consideració. 

 

 

MC3–Requisits a complimentar en funció de les característiques de la zona a 

actuar 

 

Compliment del Codi Tècnic 

 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici 

disposi de les prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de 

qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació 

 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, 

“Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obres  de edificación”, 

i també en compliment del apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 

l’edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre 

la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de 

Normativa Aplicables d’aquesta memòria.  

S’adjunta justificació dels documents a complimentar del CTE. 

També es justificaran les ordenances municipals d’aplicació. 
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MC4-Descripció constructiva 

 

Plec de condicions tècniques 

 

1.-Treballs previs i anul·lació d’instal.lacions 

 

-Desmuntatge de les instal.lacions elèctriques i d’alimentació d’aigua de la 

zona afectada per re-situar-los en la seva nova ubicació. 

-Senyalització dels elements desconnectats en els quadres elèctrics 

corresponents 

 

 

CONDICIONS GENERALS: 

 

Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de 

desconnexió per tal que no es produeixi una connexió per error o 

desconeixement. L’extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de 

quedar convenientment protegit. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. La xarxa ha d'estar fora de 

servei per a fer la desconnexió. Els elements s'han de desmuntar amb les 

eines apropiades. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 

s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.  

Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT. 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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MC 5 Gasos combustibles 

 

 

5.1 Característiques de l´instal.lació 

 

 

L’edifici disposarà d’una escomesa de gas natural fins a un regulador situat 

en la pròpia façana de l’edifici junt al comptador. 

Els subministraments es faran en baixa pressió (Pmax 250 mmcda). 

Aquest ramal disposarà d’un comptador propi, situat en la façana de l’edifici. 

La distribució de la xarxa es farà per l’exterior de l’edifici i accedirà a la zona 

on es trobarà la caldera amb una canonada de coure amb soldadura forta amb beines 

de ventilació en els recorreguts per interior de recintes. 

La separació dels conductes de gas amb els d´altres instal.lacions, serà: 

 

-De 5 cm al creuament i paral·lelisme, amb conductes d´evacuació de fums  

-De 3 cm al creuament amb les conduccions d´aigua calenta, cables elèctrics 

i conduccions de vapor 3 cm en paral·lelisme 

 

Comptador G4 

 

 

5.2 Equips a connectar 

 

Els equips a connectar aquesta xarxa de gas natural, son els següents: 

 

Caldera de calefacció 

 

Caldera Bluehelix Tech RRT 34C 29.240 Kcal/h 

 

Potència instal.lada 29.240 Kcal/h (34 kW) 
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El total de la potència instal.lada es de 34 kW i s’estima un coeficient de 

simultaneïtat de 100% del funcionament global dels aparells instal.lat. La potència de 

càlcul es majorarà en un 10% de forma que la potència total serà de 37,40 kW, que 

correspon a un cabal simultani de 3,38 m3/h (n). 

 

 

5.3 Ventilació 

 

-No es preveu cap ventilació específica en el recinte on es troba la caldera 

donat que aquesta es estanca de condensació amb el circuït de ventilació 

de fums exterior completament.. 

 

 

5.4 Extracció de fums de combustió 

 

Els fums de combustió de la caldera s’extraurà mitjançant una xemeneia 

normalitzada d’acord a les especificacions del fabricant. 

 

 

5.5 Característiques dels materials 

 

5.5a Canalitzacions 

 

Les instal.lacions de distribució en cada dependència, seran del tipus tub de 

coure calibrat i soldat amb elements d’alt punt de fusió (soldadura forta) . 

Els locals per on discorri la canalització, estaran adequadament ventilats. 

 

 

5.5b Valvuleria 

 

Les vàlvules, seran de llautó del tipus de soldar, PN02 amb tanca cònica. 

Compliran la norma UNE 19680/75. 
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5.5c Pasamurs 

 

Es faran amb tub d´acer amb una fulgura de 10 mm respecte al tub que 

protegeixin i segellats amb pastes no enduribles. 

 

 

5.5d Proves i assajos 

 

Es realitzaran els següents assajos i comprovacions, un cop acabada 

l´instal.lació: 

 

Zona de mitja pressió B 

 

Pressió de prova a 7 bars durant 60 minuts. 

 

 

5.5e Normativa d’aplicació 

 

Real decret 919/2006 i totes les normes UNE d’aplicació. 

 

 

5.6 Conclusions 

 

Un cop realitzada la instal.lació no caldrà legalitzar-se davant els SSTT 

d’Indústria de la Generalitat de Catalunya donat que la potència instal.lada es inferior 

a 70 kW. 
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MC 6 Instal.lacions elèctriques 
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MC 6 Instal.lacions elèctriques 

 

6.1 Escomesa i quadre general de protecció 

 

L’edifici disposarà d’una escomesa en la façana de l’edifici formada per una 

caixa seccionadora de 250A i un mòdul de comptatge del tipus caixa doble aïllament 

TMF1 amb un interruptor de control de potència de 63 A per una potència a contractar 

màxima de 44 kW a la tensió de 3x400 V. El mòdul de comptatge i la caixa 

seccionadora es trobarà en un armari de dimensions normatives situat en la façana 

de l’edifici i accessible des de el carrer. Des de el mòdul de comptatge, s’alimentarà 

el quadre general de distribució situat en un recinte tècnic en l’altell sobre dels 

vestidors, amb una línia del tipus RZ1K (AS) de 4x25+16 mm2 suportada per una 

safata d’acer galvanitzat amb tapa, pel trasdosat de la sala. 

El quadre general de distribució, estarà format per un armari metàl.lic , on 

s´instal.laran els elements de protecció de les diferents línies que alimenten als 

receptors del local a banda de les proteccions per les línies que alimentin els 

subquadres previstos, segons l’esquema elèctric que s’adjunta. El quadre metàl·lic, 

disposarà de protecció IP55 del tipus Legrand 2000 amb xassís de suportació dels 

elements de protecció. Els interruptors automàtics, portaran associats interruptors 

diferencials de 30 i 300 mA de sensibilitat selectius o no. 

Tot el cablatge del quadre, es farà amb cable 07Z1-K de color negre amb 

excepció dels conductors de neutre que seran de color blau amb una secció mínima 

de 2,5 mm2. Tots els extrems dels conductors a l’interior del subquadre, disposaran 

anelles numerades, amb la indicació dels diferents circuits, del tipus Unex o similar, a 

mes de terminals de puntera, per la connexió amb els automàtics i els borns de 

connexió.Els pilots de senyalització estaran equipats amb làmpades del tipus neó. 

Es preveu el muntatge de un embarrat amb platina de coure, per la distribució 

de línies als diferents elements de protecció. Aquestes platines, estaran aïllades amb 

folres de PVC retràctils de colors normalitzats. També es muntarà una platina a la part 

inferior del quadre, per la posta a terra de les diferents línies. 

Totes les parts metàl.liques del quadre, estaran connectades a la xarxa de 

terra. Al interior del quadre, es deixarà la documentació gràfica necessària per la 

comprensió de l´esquema elèctric del quadre. 
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L’edifici disposarà d’un camp de captació fotovoltaica que es connectarà en 

el quadre general per l’aprofitament energètic o en el seu defecte l’abocament a la 

xarxa. S’adjunta separata del projecte de disseny i justificació de captació fotovoltaica. 

 

 

6.2 Característiques de les instal.lacions de distribució 

 

6.2a Canalitzacions, línies i mecanismes 

 

Per la distribució de les diferents línies des de el quadre general és faran 

servir canalitzacions flexibles del tipus corrugat en cel ras o encastades en els 

tancaments. 

Totes les connexions entre línies, es faran a l´interior de les caixes, utilitzant 

sempre, borns amb cargols i mai per retorzament o encintament dels conductors. 

Totes les caixes de derivació, deuran estar senyalitzades en la tapa, mitjançant 

etiquetes adhesives de PVC, amb denominacions que determinaran el servei de les 

línies que continguin. 

Les caixes seran dels següents tipus: 

 

-De PVC amb cons d´entrada per instal.lacions amb tub  

 

Els cables tindran aïllament del tipus 07Z1-K.amb excepció de les línies 

generals i de distribució que disposaran d´aïllament RZ1-K de 1000V d’aïllament. Els 

primers portaran els aïllaments dels colors adequats a la funció del cable. 

Conductor de fase negre o gris 

Conductor de neutre blau 

Conductor de protecció groc verd 

 

Els mecanismes d’accionament, es muntaran a una alçada mínima de 0,9 m 

els d´accionament i els endolls a les alçades que determini la distribució de mobiliari. 

Tots els endolls, portaran pressa de posta a terra tipus schucko II+T 10/16A 

amb tapa de protecció.  
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La connexió dels elements que produeixen vibracions, (extractors, 

ventiladors, màquines varies) es farà emprant tubs metàl·lics aïllats flexibles amb 

ràcords estancs. 

 

 

6.2b Xarxa de terres 

 

Es preu realitzar una posta a terra sota del paviment de la zona de vestidors, 

amb cable de coure nú de 35 mm2 que junt a la posta a terra del parallamps 

s’interconnectaran en una caixa amb una pletina de coure, des d’on s’alimentarà la 

caixa general de seccionament de terres. 

Tots els elements metàl·lics de l’edifici, instal.lacions i elements estructurals 

estaran connectats a la xarxa de terres amb connexions equipotencials amb cable de 

secció mínima de 2,5 mm2. 

 

 

6.3. Compliment de la instrucció ITC-BT-027 

 

A les cambres de sanejament, es definiran quatre volums de protecció 

d’acord a la ITC-BT-027: 

 

Volum 0 delimitat per l’espai entre el paviment de la banyera o plat de dutxa 

i el límit que determinen els cantells superiors de l’equipament sanitari. 

Volum 1 delimitat per l’espai entre el cantell superior de l’equipament sanitari 

i un plànol situat a 2,25 m d’aquest últim, tangencial a tot l’equip sanitari. 

Volum 2 delimitat pel volum projectat de l’equipament sanitari i un espai de 

0,6 metres al voltant d’aquest. 

Volum 3 delimitat pel volum 2 i un pla situat a 2,40 metres d’aquest últim. 

 

 

Als volums 0. no es poden instal.lar cap tipus d’element elèctric. Al volum 1 

aparells alimentats a 12 V i al volum 2 es podran instal.lar endolls de seguretat, segons 

la norma UNE-EN 60742 o la norma UNE-EN 61558-2-5. 
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Es realitzarà una connexió equipotencial, amb tots els elements metàl·lics, 

inclòs canalitzacions i equipaments sanitaris, emprant cable de coure 07Z1-K de 2,5 

mm2. 

 

 

6.4 Estudi elèctric 

 

S’adjunta relació dels consums previstos als diferents subquadres i dels 

receptors singulars. Pel càlcul de la potència real, aplicarem un coeficient de 1,2 

aquells aparells de fluorescència per compensar el consum de la reactància i per la 

potència de càlcul, el coeficient, serà de 1,8. 

A efectes de càlcul, es majorarà la potència dels motors un 25% pel càlcul 

de les línies d´alimentació i proteccions. 

 

-Potència a contractar 43.640 W 

 

 

6.5 Càlcul de línies 

 

6.5a Hipòtesi de càlcul 

 

Els criteris utilitzats per el càlcul de les seccions dels conductors dels 

diferents circuits son: 

 

 

 

 a) Escalfament o pèrdues: que ens limita el valor del corrent elèctric, en 

funció del seu aïllament i que ve determinada per la instrucció ITC-BT-019 

 b) Per caigudes de tensió: els conductors, ofereixen al pas del corrent 

elèctric una resistència, que per la Llei d’Ohm, provocà una caiguda de 

tensió que no serà superior al 3% en circuits d´enllumenat, ni del 5% en 

circuits d´altres serveis. 

 

Pel càlcul de les intensitats de pas, utilitzarem aquestes fórmules: 
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- Línies monofàsiques 

 

 P 

 I = --------------------- 

 V x cos  

 

 - Línies trifàsiques 

 

 P 

 I = ------------------------ 

 3 x V x cos  

 

Càlcul de caigudes de tensió: 

 

- Línies monofàsiques 

 

 2 x L x P x 100 

V = -------------------------------- 

 V2 x S x G(40ºC) 

 

 -Línies trifàsiques 

 

 L x P x 100 

V = ----------------------------- 

 V2 x S x G(40ºC) 

 

 

6.6 Proteccions adoptades 

 

6.6a Contactes directes 

 

La protecció contra contactes directes que s´ha pres, es el recobriment de 

totes les parts amb tensió, amb un aïllament funcional o un doble aïllament. 
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Tots els folres metàl·lics, estaran connectats al conductor de protecció, així 

com l´estructura de l´edifici. 

 

 

6.6b Contactes indirectes 

 

 

Per la protecció contra els contactes indirectes, s´han instal.lats, interruptors 

diferencials de 30 i 300 mA, que desconnecten el circuit o grup d´ells, quan la 

diferencia de tensió respecta a terra es major de 50 V.  

Per això s´ha de complir: 

 

 
 Viindirecta 50 

Ra terra= ------------------= -------------  = 1 666 ohms 

 Isens 0,03 

 
Ra terra= ( per sens 0,3 )= 166 ohms 

 

Donat que la resistència a terra per normativa de Companyia es menor de 

37 ohms, es compleix sobradament la condició. 

 

 

6.7 Conclusions 

 

La instal.lació ací especificada, es realitzarà segons les Instruccions del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, els annexes dictats per els Serveis 

Territorials d´Indústria de la Generalitat, les Ordenances Municipals i les instruccions 

de la Companyia Subministradora. 

Els treballs els executarà un Instal.lador degudament autoritzat per els 

S.S.T.T.I. Generalitat de Catalunya. Un cop acabada caldrà legalitzar-la i obtenir el 

certificat d’una EAC per la seva posta en marxa. 
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MC7 Instal.lacions d’enllumenat 

 

 

Índex 

 

 

7.1 Enllumenat interior 

 

7.2.-Condicions de càlcul 

 

7.3.-Condicions de manteniment 

 

7.4.-Normativa d’aplicació 
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MC7 Instal.lacio d’Il·luminació 

 

 

7.1 Enllumenat interior 

 

La previsió d´equips d´enllumenat segons les diferents zones es: 

 

-Llumeners led estanques amb cubeta de policarbonat IP55 en escenari 

-Llumeneres d’encastar amb làmpada led en serveis, vestidors i vestíbul 

-Llumeneres línials suspeses del tipus Garviled Kurva, equipades amb 

balastre de regulació DMX compatible amb les taules de regulació 

escènica. 

 

Tots els equips d´enllumenat estaran connectats a la xarxa de terres de 

l´edifici mitjançant cables de coure 07Z1-K de 2,5 mm2 de secció mínima. 

La distribució dels circuits d’enllumenat, es farà d’acord a lo que especifica 

la ITC-BT-28. 

 

 

7.2.-Condicions de càlcul 

 

Els nivells previstos d’il.luminació a les diferents dependències serà : 

 

 

Vestíbul  300 luxs 

Magatzems 200 luxs 

Serveis 200 luxs 

Sala d’actes 250 luxs 

 

 

7.3.-Condicions de manteniment 

 

Les condicions de manteniment pels sistemes d’enllumenat seran: 
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-Neteja bimensual de reflectors i equips d’enllumenat. 

-Revisió anual de les suportacions de les llumeneres. 

 

 

7.4.-Normativa d’aplicació 

 

-Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 

-Codi Tècnic de l’Edificació 

-Normes UNE d’aplicació 
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MC8 Instal.lacions contra incendis i protecció patrimonial 

 

 

Índex 
 

 

8.1 Instal.lacions contra incendis previstes 

 

8.2 Extintors 

 

8.3 Parallamps 
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MC 8 Equipaments de protecció contra incendis 

 

 

8.1 Instal.lacions contra incendis previstes 

 

En aplicació del CTE DB SI, les instal.lacions previstes en aquesta zona de 

l’edifici seran : 

 

-Extintors manuals 

 

 

8.2 Extintors 

 

Es preveu disposar d’un extintor de pols seca polivalent de 6 Kg d’eficàcia 

dels extintors serà mínim 21A-113B. (segons plànols). 

Els extintors de pols sec, estaran formats per ampolles metàl.liques, amb 

manòmetre i maneta impulsora i suspesos a 1,20 m del terra. 

El gas impulsor, estarà incorporat a l´interior de les ampolles. 

A l’exterior de l´extintor, un adhesiu mostrarà les revisions sofertes pels 

equips així com les dades del fabricant i el mantenidor. 

Es reglamentari contractar els serveis d´una empresa que es faci càrrec del 

manteniment i recàrrega de l´extintor. 

 

 

8.4 Parallamps 

 

Es preveu un parallamps per poder abastar completament tot l’edifici. 

L’instal·lació estarà formada per un capçal (Parallamps Normalitzat), model 

3.3 de 75 metres de zona de protecció acoblat a un pal de tub de ferro galvanitzat a 

uns 6 metres de longitud, fixo a l’estructura. 

El terminal aèria que ens ocupa, es un parallamps normalitzat, segons UNE 

21.186 i disposa dels certificats detallats a continuació: 
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-Assaig d’evaluació del parallamps Proveït de dispositiu de encebat (PDC), 

d’acord amb el protocol de la Norma UNE 21.186 (Laboratori Central Oficial 

d'Electrotècnia (L.C.O.E.) 

-Certificat de Garantia d'aïllament. (Laboratori General d'Assaigs e 

Investigacions de la Generalitat de Catalunya) 

-Continuïtat de funcionament en condicions de pluja. 

-Assaig d’intensitat. Onda d’Alta Energia 10/350 (Onda Rayo). Garantia de 

continuïtat, desprès d’impulsos de corrent de 100 KA. 

-Garantia de continuïtat elèctrica. No fungible. No precisa verificació 

especial. 

 

Xarxa conductora 

 

-Es preveu la construcció d’un baixant de connexió a terra mitjançant la 

utilització de cable de coure nú de 70 mm2 de secció. 

 

-Seria recomanable la col·locació d’un sistema de control de llamp format 

per un comptador CDR-1 i un dispositiu mesurable de corrent PCS, que 

permetis llevar a caber el manteniment preventiu de la instal·lació i donar 

compliment a la normativa vigent UNE 21.186. 

-Els baixants discorreran per zones interiors de l’edifici i estaran separats 

de instal.lacions elèctriques i/o de telecomunicacions, protegit amb una 

canonada d’acer. 

 

Sistema de posta a terra 
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-Cada instal·lació estarà formada per un sistema de posta a terra 

d’elèctrode múltiple. Disposarà d’arqueta de registre amb tub 

d'humidificació i perforacions de reserva. Aquestes posta a terra es 

connectarà amb la posta a terra de l’edifici. 
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MC 09 INSTAL.LACIONS D’EVACUACIÓ 

 

 

09.1 Característiques de la xarxa 
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MC.09 INSTAL.LACIONS D’EVACUACIÓ 

 

 

09.1 Característiques de les instal.lacions 

 

La zona de vestidors i serveis es preveu connectar-la a la xarxa original de l’edifici 

que discorre per sota del paviment. 

Per verificar el seu correcte estat es farà una prova de funcionament abans de 

procedir as la connexió dels nous equips sanitaris. 

La xarxa s’executarà amb canonades de PVC en recorreguts principalment 

encastats en el paviment. 

Les pendents mínimes de tota la xarxa serà del 2%. Tots els equips connectats a la 

xarxa general, estaran equipats amb sifons que evitin el retorn d’olors. 
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MC10 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA 
 

 

10.1 Característiques del subministrament 

 

10.2 Característiques de la instal.lació 

 

10.3 Producció d’ACS 

 

10.4 Aparells sanitaris i aixetes 

 

10.5 Consums de cada aparell 

 

10.6. Condicions de disseny 
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MC.10 Xarxa d’aigua freda i aigua calenta 

 

 

10.1 Característiques del subministrament 

 

L’edifici disposa actualment d’un subministrament en la façana de l’edifici. Es 

considerarà suficient pels equips a alimentar. 

 

Pressió en xarxa  3/5 Kg/cm2 

Cabal previst simultani 0,33 l/s (1,20 m3/h) 

Comptador previst ¾” 

 

 

10.2 Característiques de la instal.lació. 

 

Tota la xarxa de lampisteria, es realitzarà amb tub multicapa en els ramals 

en cel ras i de polietilè en els ramals encastats en envans. 

 

-Tots els trams d´instal.lació de superfície o aquells que discorrin per els 

falsos sostres o per forjats sanitaris, es protegiran amb escuma 

elastomèrica de coeficient de transmissió tèrmica 0,035 W/mºC del tipus 

Armaflex. S’emprarà l’aïllament model AF1 per instal.lacions d’aigua freda, 

AF5 per instal.lacions d’aigua calenta de 30 mm de gruix. 

-Els trams de muntatge encastats als envans, es protegiran amb un folre de 

PVC corrugat per evitar corrosions. 

 

La fixació dels tubs que conformen els recorreguts de superfície, es podrà 

fer amb abraçadores múltiples de pont, folrades amb PVC o amb abraçadores 

múltiples de naylon de pressió. La distancia entre els conjunts de fixacions, serà tal, 

que donarà una rigidesa adequada al conjunt. 

L´alimentació de la xarxa de distribució a cada conjunt sanitari, es farà des.de 

unes claus de pas del tipus d´esfera, amb cos de llautó i esfera d´acer inoxidable, de 

soldar, que seccionaran l´entrada d´aigua freda i calenta, encastades en els envans i 

amb un floró cromat embellidor. 
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Només es preveu aigua calenta a la zona de vestidors. 

Per la realització de la xarxa, es faran servir accessoris calibrats soldats amb 

estany plata. No s´admet el corbat de tubs. 

 

Les dimensions acceptades de la conducció multicapa seran: 

 

 MLC 20, MLC 26 MLC32 

 

Les canonades d’alimentació als diferents equips sanitaris es faran amb tub 

de polietilè encastat en els envans i folrat amb tub corrugat de protecció. 

Abans del tancament dels envans, es provarà hidràulicament la instal.lació 

per certificar la seguretat de les unions. Les canalitzacions de lampisteria, mantindran 

amb les canalitzacions que portin cables elèctrics, una separació mínima de 30 cm.. 

Els trams d´instal.lació de superfície, seguiran el criteri de muntar les 

canalitzacions de lampisteria, per sota de les elèctriques per evitar contactes perillosos 

en cas de fuites. 

 

 

10.3 Producció d´aigua calenta sanitària 

 

10.3a Producció d’A.C.S. 

 

Per dotar d’aigua calenta sanitària a la zona de vestidors es farà servir la 

caldera prevista per calefacció. El consum previst es inferior a 50 l/dia per lo que no 

caldrà preveure cap instal.lació de captació solar o sistema substitutori. 

 

 

10.4 Aparells sanitaris, aixetes i altres equipaments 

 

La situació dels equipaments sanitaris previstos en aquest projecte, queden 

definits a la documentació gràfica annexa. 

El tipus de sanitari i aixetes previst es: 
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-rentamans de tipus Roca Diventa d’encastar en encimeres 

-rentamans mural del tipus Roca Victoria 

-inodors amb cisterna de tanc baix del tipus Roca Victòria amb doble 

descàrrega. 

-aixeta temporitzada aigua freda tipus a Presto 605 ECO 

-aixeta termostàtica per dutxa tipus Presto Alpa 90 Arte amb canonada de 

desguàs i control de legionel.la associada a un ruixador mural. 

 

Tots els equips sanitaris, estaran acompanyats pels conjunts de desguàs 

cromats, sifons de desguàs de PVC, flexors de connexió de xarxa homologats i 

vàlvules de regulació, així com aquells elements de suportació i muntatge que fossin 

necessaris pel seu correcte muntatge. 

Es preveu el muntatge de barres tècniques en la zona de servei adaptat i en 

el plat de dutxa dels vestidors. 

 

 

10.5 Consums de cada aparell 

 

Els consums individuals unitaris de cada aparell sanitari son: 

 

-Rentamans 0,10 l/s 

-Inodor 0,10 l/s 

-Dutxa 0,20 l/s 

 

 

10.6 Condicions de disseny 

 

Tota la xarxa de lampisteria funcionarà amb el límit de velocitat de 1,5 

m/màxima 1,5 m/s. 
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MC11 INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
 

 

11.1 Sistema triat de calefacció de l’edifici 

 

11.2 Producció d’aigua calenta 

 

11.3 Unitats terminals 

 

11.4 Xarxes de distribució aigua tractada 

 

11.5 Sistemes de regulaciól 

 

11.6. Condicions de càlcul 

 

11.7 Cambra de calderes 

 

11.8 extracció de fums de combustió 

 

11.9 Sistema de ventilació i recuperació energètica 

 

11.10 Xarxa de distribució d’aire 

 

11.12 Reixes i difusors 

 

11.13 Conclusions 
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MC 11 Climatització i ventilació 

 

11.1.Sistema triat per la calefacció de l’edifici 

 

Per la calefacció de l’edifici es preveuen: 

 

-Sistema de circulació d’aigua calenta per la calefacció dels diferents espais , 

mitjançant radiadors de fossa d’alumini del tipus Europa de Ferrolli, produïda per 

una caldera estanca de condensació. 

 

 

11.2 Producció d’aigua calenta 

 

 

La caldera prevista per la calefacció i producció d’ACS de l’edifici serà una 

del tipus Ferroli amb les següents característiques: 

 

 

Caldera Ferroli Bluehelix Tech RRT 

 

-Caldera Ferroli Bluehelix Tech RRT C34 34 kW 

-Rendim. 80-60º 98,1 % 

-Potència de calefacció Modulant 30/100% 

-Regulació electrònica 

-Temp. de regulació 20º-80º 

-Emissions 

 <39 mg/kW/h (Classe 6) NOx 

-Bescanviador Inox AISI 316L alta eficiència 

 

 

La caldera, estarà alimentada, amb gas natural i es muntarà, dintre d’un 

recinte tècnic. 
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La caldera, deurà disposar dels següents elements de mesura i control: 

 

-Termòmetres de bulb. 

-Pressòstat 

-Vàlvula de seguretat 

-Vàlvula de buidat 

 

La pressió de prova que deuran suporta les calderes sense deformacions o 

fuites, a una pressió d’una vegada i mitja la pressió de servei o com a mínim 400kPa. 

 

 

11.3.Unitats terminals 

 

Les unitats terminals per calefacció, estaran formades per radiadors d’acer 

del tipus Arbonia Decotherm Plus, equipats amb vàlvules de tall i regulació amb capçal 

termostàtica i detentor de regulació. 

A banda s’alimentarà una bateria d’aigua calenta situada en el recuperador 

de ventilació, que disposarà de vàlvula de tres vies associada a una sonda de retorn. 

 

 

11.4.Xarxes de distribució de l’aigua tractada 

 

La distribució de l´aigua tractada es realitzarà amb tub de coure aïllat amb 

escuma elastomèrica de 30 mm de gruix. 

Les canalitzacions es fixaran amb abraçadores del tipus pont amb junta de 

neoprè. 

 

 

11.5 Sistema de regulació 

 

El sistema de regulació, estarà format per els següents elements: 

 

-Radiadors amb vàlvules termostàtiques individuals en els espais indicats. 
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-Bateria aigua calenta recuperador: amb vàlvula de tres vies associada a sonda 

de retorn. 

 

 

11.6 Condicions de càlcul 

 

Els criteris utilitzats pel càlcul de les necessitats tèrmiques de cada zona son: 

 

Coeficient de transmissió parets 0,40 

Coefic. transmissió sostre 0,34 

Coefic. transmissió terra 0,70 

 

Cabals ventilació 

 

Sala 30 m3/h persona 

Temperatura exterior hivern -5ºC 

Temperatura interior hivern 22ºC 

Humitat interior 50/55% 

 

 

11.7 Cambra de calderes 

 

 

Considerant que la potència de la caldera es inferior a 70 KW, no té 

consideració de cambra de calderes el recinte on es troba aquesta per lo que no ha 

de reunir condicions específiques. 

 

 

11.8 Extracció de fums de combustió 

 

Per la sortida de fums de combustió de la caldera , s’emprarà una xemeneia 

normalitzada d’acord a les instruccions del fabricant de la caldera. 
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11.9 Sistemes de ventilació i recuperació energètica 

 

 

L’edifici disposa d’un sistema d’extracció d’aire viciat d’acord a les 

especificacions de la norma UNE-EN 15251. Aquest sistema està format per: 

 

Recuperador TECNA RCE EC H de 3.800 m3/h equipat amb filtres 

F7+F8+F7 i una bateria de post escalfament d’aigua calenta associada a la 

xarxa de calefacció de l’edifici. Aquesta bateria disposarà de vàlvula de tres 

vies i control.lador amb sonda de retorn. 

El recuperador s’ajustarà a l’especificat en la Directriu 2009/125/CE del 

Parlament Europeu i a la directiva 1253/20214 ECODESIGN 2018 amb 

una eficiència dels equips superior al 73%. 

L’equip a banda es completarà amb un regulador de velocitat perquè treballi 

als 2.800 m3/h de cabal de disseny. 

 

En la zona de serveis i vestidors es muntarà un sistema d’extracció d’aire 

viciat amb programador.. 

 

 

11.10.Xarxa de distribució d’aire  

 

La distribució de l´aire des.de el recuperador es farà amb conductes de 

planxa galvanitzada de 0,8 mm de gruix en l’extracció i amb conductes de fibra del 

tipus Climaver neto. 

El conducte d’impulsió sota de la graderia es farà amb planxa galvanitzada. 

La connexió dels diferents difusors, es farà emprant plenums de planxa amb 

aïllament exterior d’escuma elastomèrica Armaflex. Es preveu instal.lar silenciadors 

en impulsió i retorn de la instal.lació, en el punt on els conductes entren a l’espai de la 

sala d’actes. 
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11.11.Reixes i difusors  

 

 

Per l’extracció i impulsió de l’aire de ventilació, s’empraran reixes d’alumini 

anonitzades, equipades amb plenums de planxa de llana de roca i comportes de 

regulació i equilibrat de les dimensions indicades en els plànols de distribució. 

La impulsió d’aire calent de ventilació es farà per la graderia sota les 

butaques amb difussors de paviment tipus Koolair model DSA HV 200. 

 

 

11.12 Conclusions  

 

La instal.lació ací especificada, es realitzarà segons les Instruccions del 

Reglamento d’instal.lacions de gasos combustibles i les seves intruccions 

complementàries a banda de les instruccions de la Companyia Subministradora. 

Els treballs els executarà un Instal.lador degudament autoritzat per els 

S.S.T.T.I. Generalitat de Catalunya.  
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Plecs de condicions 
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Plec de condicions instal.lacions elèctriques 
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PLEC DE CONDICIONS PER INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I ESPECIALS 

 

 

ÍNDEX  

 

 

A1.- NORMES TÈCNIQUES GENERALS 

 

A2.- LLUMENERES INTERIORS 

A2.1.-  NORMES GENERALS 

A2.2.- NORMES PARTICULARS 

 

A3.- LLUMENERES EXTERIORS 

A3.1.- NORMES GENERALS 

A3.2.- NORMES PARTICULARS 

 

A4.- CONDUCTORS 

A4.1.- CONDICIONS GENERALS 

A4.2.- CONDICIONS DE MUNTATGE 

A4.3.- CONDUCTORS 0,6/1 kV 

A4.4.- CONDUCTORS 750 V 

 

A5.- CONDUCTES 

A5.1.- CONDICIONS GENERALS 

A5.2.- TRAÇAT 

A5.3.- EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIO 

 

A6.- SAFATES PORTACABLES 

A6.1.- CONDICIONS GENERALS 

A6.2.- MUNTATGE 

 

A7.- SENYALITZACIÓ 

 

A8.- PROVES I ASSAIGS. ENLLUMENAT  
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A8.1.- ASSAIGS EN FABRICA  

A8.2.-  ASSAIGS A OBRA  

 

A9.- PROVES I ASSAIGS. ELECTRICITAT  

A9.1.- GENERALS  

A9.2.- PARCIALS A OBRA   

A9.3.- EN FABRICA  

A9.4.- ASSAIGS I PROVA DE MATERIALS  

A9.5.- PROVA DE RECEPCIÓ  

 

A10.- MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIO. ENLLUMENAT  

A10.1.- REPOSICIÓ  

A10.2.- NETEJA   

 

A11.- MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIO. ELECTRICITAT  

A11.1.- QUADRES ELÈCTRICS  

A11.2.- INSTAL.LACIO INTERIOR  

A11.3.- CONDUCTOR DE POSTA A TERRA  
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A1.- NORMES TÈCNIQUES GENERALS 

 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les 

normes oficials d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

En aquells casos on no hi hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre 

la Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'Industrial Adjudicatari haurà d'ajustar-se 

a la normativa DIN i VDE. 

Si durant el període transcorregut entre la firma del contracte i la recepció 

provisional de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, 

modificades o complementades les existents de forma tal que afectessin total o 

parcialment a la instal·lació, l'Industrial Adjudicatari queda obligat a l'adequació de 

la instal·lació per al compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la 

Direcció Tècnica per a que aquesta prengui les mesures que estimi procedents. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, 

normatives i recomanacions: 

 

-Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 

-Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 

Transformació.I Instruccions Complementàries. 

-Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió. 

-Instruccions Tècniques Complementàries. 

-Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament 

d'Energia i modificacions posteriors. 

-Norma Bàsica de l'Edificació. Condicions de Protecció contra Incendis en els 

Edificis.  

-Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball  

-Normes Tecnològiques de l'Edificació. 

-Disposicions de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial de la 

Generalitat de Catalunya sobre Instal.lacions Elèctriques. 

-Normes UNE d'obligat compliment. 

-Normes particulars de les Empreses Subministradores d'Energia Elèctrica. 

-Ordenança Municipal sobre Condicions de Protecció contra Incendis en els 

Edificis.  
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A2.- LLUMENERES INTERIORS 

 

A2.1.- NORMES GENERALS 

 

A2.1.1. Aparells de muntatge encastat 

 

Els aparells a emprar portaran obertures en les seves cares frontals per al pas 

dels conductors. 

Les línies elèctriques de subministrament a l'aparell hauran d'entrar en 

aquests 10 mm com a mínim, col·locant broquets protectors de plàstic que evitin 

peladures en l'aïllament del conductor lliure de la canalització per a la seva connexió a 

l'aparell. L'esmentada connexió s'efectuarà a través de regletes de borns fixades al cos 

de l'aparell. 

En els casos en que la canalització vagi adherida al sostre, es disposarà d'una 

caixa de derivació per a cada armadura, des d'on es connectarà aquesta mitjançant els 

procedents conductors i conductes de protecció. 

Es disposaran perfils de goma que evitin les vibracions als restants elements 

d'ancoratge. 

 

 

A2.1.2. Aparells de superfície 

 

En el muntatge d'aquests aparells s'empraran elements de fixació apropiats a 

la superfície d'ancoratge, amb femella i virolla de goma que eviti les vibracions durant 

el seu funcionament.  

No es permetrà l'ús de tacs de plàstic, plom o fusta embotits en el parament o 

sostre a pressió, exceptuant l'acceptació expressa de la Direcció Facultativa. 

Quan la instal·lació elèctrica circuli encastada, en el centre geomètric de cada 

aparell s'encastarà una caixa de registre per a derivació a l'aparell corresponent, havent 

d'anar proveïda de tapa amb sortida de floró, que serà l'embocadura que penetri en la 

base de l'aparell, col·locant en el seu extrem, per a protecció dels conductes, un broc 

de plàstic o de goma. 
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En el cas d'aparells suspesos del sostre, la derivació de la línia elèctrica a l'aparell 

haurà de fer-se en la mateixa forma que en el paràgraf anterior (o similar), però 

utilitzant tub de 13 mm i cable de 1,5 mm² mínim, per a alimentar els aparells des 

de cada floró. 

 

 

A2.2.- NORMES PARTICULARS 

 

A2.2.1. Per a locals secs 

 

Grau de protecció mínima IP-20, contra contactes manuals. Tots els equips de 

descàrrega seran d'engegada instantània. 

 

 

A2.2.2. Per a locals humits 

 

Llumeneres estanques, protecció mínima IP-65, formada per regletes resistents al 

xoc i humitat, àcids i àlcalis. Entrada de cables d'alimentació en els extrems de les 

llumeneres per premses PG 16. Equip elèctric inclòs. Es col·locaran suspeses per 

tirants inoxidables o per tiges. 

 

 

A3.- LLUMENERES EXTERIORS 

 

A3.1.- NORMES GENERALS 

Totes les llumeneres exteriors seran del tipus estanc, tant les corresponents a 

muntatge superficial, com les que s'hagin d'encastar. 

 

 

A3.2.- NORMES PARTICULARS 

 

l grau de protecció mínima serà IP-54. 
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Els aparells d'enllumenat estaran constituïts per material resistent a la torsió i 

corrosió esmaltat electrostàticament en color blanc en interior o bé del mateix material 

pulimentat en l'òptica i exterior a determinar. Estaran formats per dues peces, la unió de 

les quals anirà proveïda de junta de goma sintètica. L'equip elèctric complet estarà 

incorporat i el cablatge s'efectuarà amb conductors termoresistents. L'entrada de cables 

es realitzarà per tap de goma incorporat o per caixa de connexió de tanca per cargols. 

S'ancoraran mitjançant elements precisos de forma que facilitin el seu aplomat 

i permetin fàcilment la seva posterior reposició (tractaments antioxidants, etc.) 

Haurà de, així mateix, assegurar l'estabilitat de la llumenera front als agents 

atmosfèrics i oferiran l'adequada protecció antirobatori. 

En la base de cada llumenera es col·locarà, si fos precís, una caixa de registre 

i connexionat amb la línia de subministrament, havent de presentar un alt grau 

d'hermeticitat i ésser accessible al personal de manteniment. 

 

 

A4.- CONDUCTORS 

 

A4.1.- CONDICIONS GENERALS 

 

Els conductors en les seves diferents configuracions en cables, compliran 

bàsicament amb les normatives següents: 

 

-UNE i UNESA, sobre característiques elèctriques i dimensionals. 

-UNE i IEC, sobre la no propagació de la flama. 

-UNE i IEC, sobre la no propagació de l'incendi. 

-UNE i IEC sobre l'emissió de fums. 

-UNE i IEC sobre el no contingut d'halògens. 

-UNE sobre l'índex de toxicitat. 

-UNE i IEC sobre corrosivitat. 

 

En tots els casos, hauran de disposar del corresponent certificat d'homologació 

oficial. 
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A4.2.- CONDICIONS DE MUNTATGE 

 

El muntatge dels conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin 

executats els conductes i/o canalitzacions que els hagin de suportar, prenent especial 

atenció d'aquells punts a on els treballs d'introducció o disposició dels conductors 

poguessin afectar a la seva constitució. 

Totes les unions i/o derivacions s'hauran de realitzar mitjançant borns de 

connexió adequats a la secció del conductor, a l'interior de caixes de registre o derivació 

amb utilització de terminals adequats. 

Tots i cada un dels conductors seran timbrats i assajats segons el protocol de 

proves. Un cop instal.lats en la seva estesa definitiva i prèvia connexió a equips o 

quadres. 

Tots els conductors estaran unívocament identificats d'acord amb les 

especificacions definides al capítol SENYALITZACIÓ de les presents Normes. 

En el muntatge s'assegurarà que la totalitat dels conductors no siguin afectats 

en cap aspecte per cap estesa ni component d'una altra instal·lació. En qualsevol estat 

de servei i càrrega. 

En tots els casos es respectaran les prescripcions referents a fixació, esforços, 

radis de curvatura i protecció mecànica. 

 

 

A4.3.- CONDUCTORS 0,6/1 kV 

 

Conductors uni o multipolars, de coure, classe 5, tipus multifilar extraflexible 

amb aïllament a base de barreja de poliofelines tipus DIX3 model RZ1-K segons norma 

UNE 21123-4. 

 

 

A4.4.- CONDUCTORS 750 V 

 

Conductors unipolars, de coure, amb aïllament termoplastic tipos Z1 d’acord a la 

norma UNE 211002. 
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A5.- CONDUCTES 

 

A5.1.- CONDICIONS GENERALS 

 

Els conductes de material plàstic, de naturalesa, diàmetre i característiques, definits 

inequívocament als documents Estat d'Amidaments, Quadre de Preus i Pressupost 

hauran d'estar previstos dels corresponents certificats d'homologació oficial que 

avalin les següents característiques genèriques: 

 

-Material autoextinguible. 

-No propagador de la flama. 

-No propagador de l'incendi. 

-Reduïda emissió de fums. 

-Lliure d'halògens. 

-Baix índex de toxicitat. 

-No corrosivitat. 

 

 

A5.2.- TRAÇAT 

 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles 

a les verticals i horitzontals que limitin el local on s'efectua la instal·lació. 

Els traçats per paraments verticals es faran seguint línies paral·leles a les 

verticals i horitzontals, disposant aquestes a 50 cm com a màxim de terres i sostres, i 

les verticals a una distància dels angles o cantonades no superior a 20 cm però en 

ambdós casos a una distància mínima de 3 cm de qualsevol altra canalització. 

Es disposaran els registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels 

conductors en els conductes després de col·locats aquests, considerant com tal, 

l'existència en trams rectes, d'un registre cada 15 metres com a màxim, i cada dos 

corbes en angle recte. 

Es marcarà prèviament el recorregut dels tubs i la situació de caixes de 

registre i derivació, i d'elements de la instal·lació, perquè sigui aprovat per la Direcció 

Facultativa qui establirà les Normes complementàries precises per al seu traçat. 
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Es convenient disposar els conductes vistos, sempre que sigui possible, a una 

alçada de 2,50 m com a mínim, sobre el terra, amb objecte de protegir-los d'eventuals 

danys mecànics. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, 

es disposaran de forma que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una 

distància de, al menys, tres centímetres. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral.lelament per sota d'altres 

canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, a menys que es prenguin les 

disposicions necessàries per protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes 

d'aquestes condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques i no elèctriques només podran anar dins d'un 

mateix canal buit en la construcció, quan es compleixin a la vegada les següents 

condicions: 

 

-La protecció de contactes indirectes està assegurada segons s'assenyala en 

la instrucció MI BT 021, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin 

metàl·liques, com elements conductors. 

-Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els 

possibles perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i 

especialment es tindrà en compte: 

 

 - L'elevació de temperatura. 

 - Les condensacions. 

 - Les inundacions. 

 - Les corrosions. 

 - Les explosions. 

 

 

A5.3.- EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIO 

 

Els tubs s'uniran entre sí mitjançant accessoris adequats a la seva classe que 

assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als conductors. 
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Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions 

de secció inadmissible. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els 

indicats en la taula següent: 

 

 

Diàmetre nominal Radi mínim de corbatura (mm) 

 (1)           (2)           (3) 

 

 

 9  90 54 53 

 11  110 66 65 

 13  120 75 71 

 16  135 86 79 

 21  170 -- 100 

 29  200 140 130 

 36  250 174 165 

 48  300 220 210 

 

(1) Tubs aïllants rígids normals 

(2) Tubs aïllants flexibles normals 

(3) Tubs metàl·lics flexibles  

 

El nombre de corbes en angle situades entre dos registres consecutius no 

serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran en els tubs després de col·locats aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i 

retirada dels conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes de registre i 

derivació. 

Perquè no pugui ésser destruït l'aïllament dels conductors pel seu frec amb 

els extrems lliures dels tubs, aquests, quan siguin metàl·lics i penetrin en una caixa de 

connexió o aparell, estaran proveïts de broquets amb extrems arrodonits o dispositius 

equivalents o bé convenientment mecanitzats. 

Quan els tubs estiguin constituïts per materials susceptibles d'oxidació i quan 

hagin rebut durant el curs del seu muntatge qualsevol treball de mecanització (aterratjat, 

corbat, etc), s'aplicaran a les parts mecanitzades pintures antioxidants. 
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En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics, es tindrà en compte les possibilitats de que 

es produeixin condensacions d'aigua en l'interior dels mateixos, pel que s'escollirà 

convenientment el traçat de la seva instal·lació prevenint l'evacuació de l'aigua en els 

punts més baixos d'ella i, inclús, si fos necessari establint una ventilació apropiada en 

l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ésser, per exemple d'una T 

quan un dels braços no s'empra. 

Quan els tubs metàl·lics hagin de posar-se a terra, la seva continuïtat elèctrica 

quedarà convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles és 

necessari que la distància entre dos postes a terres consecutives dels tubs no excedeixi 

de 10 m. 

No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics, com conductors de protecció o de 

neutre. 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores 

protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 

La distància entre aquests serà com a màxim de 0,80 m per a tubs rígids i de 

0,60 m per tubs flexibles. Es disposaran fixacions d'una a altre part dels canvis de 

direcció i dels entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o 

aparells. 

En els traçats que discorrin per superfícies horitzontals (sostres) les brides de 

subjecció disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte 

es trobi a una distància mínima d'1 cm del sostre, excepció feta del cas en que la 

Direcció Facultativa indiqui el contrari. 

Així mateix hauran de disposar d'element(s), separador(s) tots aquells 

accessoris tals com caixes de derivació, mecanismes, etc. que s'han d'interconnectar 

amb l'esmentat traçat. 

A les alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que 

uneix els punts extrems no seran superiors al 2%. 

Als encreuaments de tubs rígids amb junts de dilatació d'un edifici, s'hauran 

d'interrompre els tubs, quedant els seus extrems separats entre sí 5 cm, 

aproximadament, i entroncant-se posteriorment mitjançant maniguets lliscants que 

tinguin una longitud mínima de 20 cm. 

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com 

murs, envans i sostres, es realitzarà d'acord amb les següents prescripcions: 
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-A tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran 

entroncaments de derivacions de conductors. 

-Les canalitzacions estaran suficientment protegides contra els 

deterioraments mecànics, les accions químiques i els efectes de la humitat. 

Aquesta protecció s'exigirà de forma contínua a tota la longitud del pas. 

-Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que 

separi dos locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera 

que s'impedeixi l'entrada i acumulació d'aigua en el local més humit. Quan els 

passos desemboquin a l'exterior, s'instal.larà, en l’extrem del tub, una pipa de 

material aïllant adequat, disposada de manera que el pas exterior-interior dels 

conductors s'efectuï en sentit ascendent. 

-En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent a un i altre costat 

del pas, aquest s'efectuarà amb la canalització utilitzada en el local de 

prescripcions d'instal·lació més severes. 

-Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es 

disposaran aquests a l'interior de tubs normals, quan aquella longitud no 

excedeixi de 20 cm i si excedeix, es disposaran tubs blindats. Els extrems dels 

tubs metàl·lics sense aïllament interior estaran proveïts de broquets aïllants, 

d'extrems arrodonits o de dispositiu equivalent. 

-Quan l'element travessat sigui separador de sectors d'incendi diferents i 

ofereixi una preceptiva resistència al foc, el conjunt conducte-passamurs es 

tractarà amb els materials adequats i de manera que ofereixi el mateix grau 

de resistència al foc que l'element entravessat. Disposant del corresponent 

certificat oficial que homologui la solució aplicada. 

 

No necessiten protecció supletòria: 

 

-Els conductors proveïts d'una armadura metàl.lica. 

-Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat portant una envolvent de 

protecció de policloropré o producte equivalent quan siguin de 1.000 V de 

tensió nominal. 

-Si l'element constructiu que ha de travessar-se separa dos locals amb les 

mateixes  característiques d'humitat, poden 

practicar-se obertures en el mateix que permetin el pas dels conductors 
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respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalització 

de que es tracti. 

-En els passos de sostres amb tub, aquest estarà obturat mitjançant tanca 

estanca i la seva extremitat superior sortirà per sobre del terra a una alçada 

al menys igual a la dels sòcols, si existeixen, a 10 cm en tot cas. Quan el pas 

s'efectuï per altre sistema, s'obturarà igualment mitjançant material 

incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació hagi d'ésser 

completament estanca, encara que s'oposarà a la caiguda d'objectes i a la 

propagació del foc. 

 

A6.- SAFATES PORTACABLES 

 

A6.1.- CONDICIONS GENERALS 

 

Safates en execució d'acer galvanitzat al bany. De característiques i 

dimensions definides inequívocament en els documents Estat d'Amidaments, Quadre 

de Preus i Pressupost. 

Les safates de muntatge vist hauran de pintar-se a l'esmalt a dues mans, de 

color a determinar per la Direcció Facultativa, previ tractament adequat. 

No presentaran rugositats ni rebaves tant exterior com interiorment, rebutjant-

se totes aquelles que per incorrecte aplec o defecte de fabricació presentin 

reforçaments a qualsevol altre tipus de deteriorament. 

 

 

A6.2.- MUNTATGE 

 

El seu muntatge es realitzarà convenientment anivellades i enrasades de 

manera que la disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedin al mateix nivell i en 

línia recta. 

Es prendrà especial atenció en assegurar la continuïtat elèctrica de la safata 

connectant-se a terra en un dels seus extrems. Aquesta mesura serà especialment 

important en aquells traçats de safata que continguin sistemes de cablatge que puguin 

ésser afectats per pertorbacions elèctriques de qualsevol tipus. En aquests casos el 
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muntatge de la safata es complementarà amb suports especials d'aïllament i separació 

de l’estructura o element a on es suporti i amb tapa. 

Quan la safata travessi murs de separació de sectors d'incendi diferents que 

ofereixin una preceptiva resistència al foc, el conjunt safata-passamurs es tractarà amb 

els materials adequats i de manera que ofereixi el mateix grau de resistència al foc que 

l'element travessat. Disposant del corresponent certificat oficial que homologui la solució 

aplicada. 

 

A7.- SENYALITZACIÓ 

 

Tots els elements que componen la instal·lació hauran de senyalitzar-se. 

Els conductors unipolars i multipolars de servei de potència es senyalitzaran 

mitjançant cintes adhesives de color cada conductor polar RST, neutre N i protecció P. 

Els conductors multipolars de servei de maniobra es senyalitzaran (a ambdós 

extrems) en els que s'indicarà la numeració que consta en l'esquema actualitzat dels 

quadres. Aquests rètols estaran formats per elements específics de numeració al 

respecte no admetent-se cap identificació escrita a ma. 

Els demés elements, de no indicar-se específicament, seran senyalitzats amb 

plaques gravades d'identificació, en material plàstic termoresistent, de tres capes, color 

blanc amb gravació negre per refós de capa superficial. 

A les esmentades plaques hi constarà la denominació de l'element en qüestió 

i la referència que haurà de coincidir amb l'esquema definitiu de la instal·lació. 

Aquestes plaques es fixaran cargolades o amb adhesiu apropiat a la 

superfície de col.locació, damunt o bé lateralment a cadascun dels elements de la 

instal·lació. 

El color, forma, materials, texte i tipus de gravació hauran d'ésser aprovats, 

prèviament al seu muntatge, per la Direcció Tècnica. 

Una vegada finalitzada la instal·lació, l'Industrial Adjudicatari subministrarà un 

esquema (o esquemes) actualitzat de la instal·lació amb la numeració i referència de 

tots els seus elements. Numeració que haurà de coincidir amb la indicada a les plaques 

de senyalització. 

 

 

A8.- PROVES I ASSAIGS. ENLLUMENAT 
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A8.1.- ASSAIGS EN FABRICA 

 

Haurà d'oferir-se un protocol d'assaigs realitzats pel fabricant en el que es 

garanteixi les característiques dels materials, havent d'incloure totes les dades 

necessàries que complementin les especificacions del projecte. 

La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció 

que estimi necessàries a les fàbriques on s'estan realitzant tasques relacionades amb 

aquesta instal·lació. 

En el curs d'aquestes visites se la facultarà per a presenciar les proves i 

assaigs propis en cada cas que estimi convenient a fi de comprovar la qualitat 

d'aquestes tasques. 

L'Instal·lador inclourà en el seu pressupost, els imports derivats de proves i 

assaigs que sigui necessari efectuar en els Organismes Oficials. 

Els materials i equips d'origen industrial hauran de complir les condicions 

funcionals i de qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i 

disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial o, en absència, les normes 

UNE que s'indiquen: 

 

Especificació 

 

IEI-1 Llumenera per incandescència 

IEI-2 Llumenera per fluorescència 

IEI-3 Balast (Reactància) 

IEI-4 Condensador 

IEI-5 Encebador 

IEI-6 Làmpada d'incandescència 

IEI-7 Làmpada de fluorescència 

 

 

A8.2.- ASSAIGS A OBRA 
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Totes les instal.lacions hauran d'ésser provades davant la Direcció Facultativa 

amb anterioritat a ésser cobertes per els elements d'acabat (assaigs parcials) i amb els 

acabats col·locats (assaigs totals). 

Aquestes proves són de rutina, de tipus estadístic, en la qual la Direcció de 

l'Obra queda facultada per a rebutjar, sense perjudici de la Propietat, el lot dels objectes 

al que pertanyi el que tingué el defecte. 

Quan el material o equip arribi a l'obra amb Certificat d'Origen Industrial que 

acrediti el compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest 

document, la seva recepció es realitzarà comprovant únicament les seves 

característiques aparents. 

Comprèn els assaigs de material, instal·lació i muntatge. 

 

 

A8.2.1. Material 

 

Abarca les proves concernents a carcasses, làmpades i equip elèctric que 

configuren cada llumenera. 

Independentment de les proves en fàbrica i en la recepció A OBRA dels 

materials de la instal·lació, s'efectuaran els següents assaigs: 

 

Carcasses.- Cada lot s'ajustarà a les especificacions d'aquest projecte. 

 

Làmpades.- De cada lot es prendran cinc làmpades per a realitzar la prova de 

color, rendiment lluminós i uniformitat d'il·luminació, no admetent-se a aquest 

respecte, qualsevol làmpada que en el seu funcionament normal produeixi 

fluctuacions de llum. 

Quan part o la totalitat de les cinc làmpades sotmeses a assaig, no compleixin 

satisfactòriament amb les proves abans esmentades, es rebutjarà el lot d'on 

foren extretes les mostres. 

 

Equip elèctric i accessoris.- Independentment de les proves als materials 

anteriors, la Direcció Facultativa efectuarà les proves similars de la resta dels 

materials de la instal·lació, a fi de comprovar que cada un d'ells reuneixi les 
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característiques tècniques adequades que s'inclouen en l'apartat corresponent 

d'aquestes especificacions. 

 

 

A8.2.2. Instal·lació 

L'Instal·lador garantirà després de l'acabament dels treballs sota aquest 

contracte, que tots els sistemes estan llestos per una operació llumínica perfecta, 

d'acord amb tots els termes legals i prescripcions i de conformitat amb la millor pràctica. 

Aquelles instal.lacions, proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats pel 

Ministeri d'Industria o altre organisme oficial, es faran d'acord a les normes esmentades. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb 

relació a proves i posta en marxa, l'Instal·lador queda obligat per aquesta secció de les 

especificacions a provar, posar en marxa i deixar en perfecte ordre de funcionament, 

tots els equips i accessoris del contracte. 

L'Instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal.lacions d'aquest projecte 

i hauran d'ésser aprovats per la Direcció Facultativa abans de la seva acceptació. 

L'Industrial subministrarà l'equip i aparells necessaris per als assaigs. 

Es realitzaran els següents assaigs generals: 

 

-Examen visual del seu aspecte. 

-Comprovació de dimensions, qualitat exigida i anivellament. 

-Proves del nivell d'il·luminació d'acord amb els càlculs de la Memòria, 

realitzant-se per mig de luxòmetre degudament calibrat. L’amidament 

s'efectuarà en punts diferents, a l'alçada especificada per al plànol de treball o 

terra (segons zona), que permeti definir sobre el plànol les corbes isolux per 

aport exclusiu de les llumeneres, per el que s'escollirà l'hora i moment del dia 

en que la llum natural, altres instal.lacions, etc., no alterin els nivells 

d'enllumenat. Podran realitzar-se aquestes medicions durant el transcurs de 

l'obra, però preferentment amb tots els acabaments de superfície definitiva. 

-Proves complementàries. En el cas de detectar-se sorolls i vibracions 

generades per l'equip d'enllumenat, s'efectuaran les oportunes correccions 

per a suprimir-los. 
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A8.2.3. Muntatge 

 

Aquesta prova té per objecte posar en evidència els possibles defectes de 

muntatge. 

Després de que s'hagin col·locat tots els aparells i efectuat totes les 

connexions, s'assajarà el sistema complet d'enllumenat. 

Si els assaigs o inspeccions posen de manifests defectes, els materials o 

treballs defectuosos, es desmuntaran i reemplaçaran. Després es repetiran els assaigs. 

Les reparacions de llumeneres, equip elèctric, làmpades i accessoris es faran 

sempre amb materials nous i a càrrec de l'Instal·lador. 

 

 

A9.- PROVES I ASSAIGS. ELECTRICITAT 

 

A9.1.- GENERALS 

 

L'Instal·lador garantirà després de l'acabament dels treballs sota aquest 

contracte que tots els sistemes estan llestos per a una operació elèctrica perfecta, 

d'acord amb tots els termes legals i prescripcions de conformitat amb la millor pràctica. 

Aquelles instal.lacions, proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats per 

Estaments Oficials, es faran d'acord amb les normes esmentades. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb 

relació a proves i posta en marxa, l'Instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les 

especificacions a provar, posar en marxa i deixar en perfecte ordre de funcionament, 

tots els sistemes i accessoris requerits sota el contracte de les instal.lacions 

adjudicades. 

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal.lacions d'aquest projecte 

i hauran d'ésser aprovats per la Direcció Facultativa abans de la seva acceptació. 

Es realitzaran els següents assaigs generals, essent l'Instal·lador qui 

subministri l'equip i aparells necessaris per portar-los a terme. 

 

-Examen visual del seu aspecte. 

-Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connexions, etc. 

-Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 
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A9.2.- PARCIALS A OBRA 

 

Totes les instal.lacions hauran d'ésser provades davant la Direcció Facultativa amb 

anterioritat a ésser cobertes per parets, cels rasos, etc. 

 

 

A9.3.- EN FABRICA 

 

 

La Direcció Facultativa serà autoritzada a realitzar totes les visites 

d'inspecció que estimi necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs 

relacionats amb aquesta instal·lació. 

En el curs d'aquestes visites se la facultarà per a presenciar les proves i 

assaigs propis en cada cas, que estimi convenient, a fi de comprovar la bona qualitat 

d'aquests treballs. 

L'instal·lador inclourà en el seu pressupost, els imports derivats de proves i 

assaigs que sigui necessari efectuar en els Organismes Oficials. 

 

 

A9.4.- ASSAIGS I PROVA DE MATERIALS 

 

Es realitzaran dos tipus de proves: 

 

 

A9.4.1. Prova de rutina de materials 

 

Tindrà per objecte comprovar la qualitat dels materials que integrin el conjunt 

de la instal·lació, dels que a continuació ressaltem els que pel seu major interès 

mereixen especificació individual. 

Conductors.- Es procedirà a la prova de rigidesa de l'aïllament que haurà 

d'ésser tal que resisteixin durant un minut, una prova de tensió de dos vegades la 

nominal, més 1.000 V, a freqüència de 50 Hz. 
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La prova d'aïllament s'efectuarà també en forma que com a mínim la 

resistència d'aquest sigui l’equival a 1.000 ohm per volt de tensió de servei, segons 

l'exigit en l'article 2.8 del vigent Reglament de Baixa Tensió, de la Instrucció nº 17. 

 

 

A9.4.2. Prova de muntatge 

 

Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a donar-li servei es 

comprovarà novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació a efectes de testimoniar 

el perfecte aïllament dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la 

instal·lació. 

Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els esmentats en 

l'apartat anterior. 

 

A9.5.- PROVA DE RECEPCIÓ 

 

 

Finalment en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les 

instal.lacions. Tindran per objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de 

la instal·lació. Independentment de les exigides per Organismes Oficials, s'aprovaran 

els següents extrems: 

 

-Regulació dels relès de màxima dels limitadors de corrent. 

-Acció i regulació de totes les proteccions de l'edifici. 

-Comprovació de tots els circuits que componen la instal·lació. 

-Mesura de la resistència de la presa de terra general. 

 

A10.- MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIO. ENLLUMENAT 

 

El manteniment es realitzarà per personal especialitzat. 

L'Instal·lador entregarà a la propietat plànols de la instal·lació efectuada, 

normes de muntatge i dades sobre garanties i característiques dels equips i materials 

utilitzats, així com el pla de reposició dels diferents elements que la formen segons el 

que s'ha descrit a l'apartat GARANTIA de les Condicions Addicionals de Contractació. 
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L'Instal·lador informarà a l'equip de manteniment de l'edifici en els aspectes 

que a continuació s'exposen: 

 

 

A10.1.- REPOSICIÓ 

 

La reposició de les làmpades dels equips s'efectuarà quan aquestes assoleixin 

la seva duració mitja mínima. La reposició esmentada s'efectuarà preferentment per 

grups d'equips complets i àrees d'il·luminació. 

Totes les làmpades reposades seran de les mateixes característiques que les 

reemplaçades. 

 

 

A10.2.- NETEJA 

 

La periodicitat de neteja no serà superior a sis mesos. 

Les làmpades es netejaran preferentment en sec. 

Les llumeneres es rentaran mitjançant drap humit en aigua sabonosa i 

l'assecat s'efectuarà amb camussa o similar. 

Per la neteja de llumeneres d'alumini anonitzat s'utilitzaran sol.lucions 

sabonoses no alcalines. 

Durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició de les 

làmpades com durant la neteja dels equips, es mantindran desconnectats els 

interruptors automàtics de seguretat de la instal·lació. 

 

 

A11.- MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIO. ELECTRICITAT 

El manteniment es realitzarà per personal especialitzat. 

L'Instal·lador entregarà a la propietat plànols de la instal·lació efectuada, 

normes de muntatge i dades sobre les garanties i característiques dels mecanismes i 

materials utilitzats, així com el pla de reposició dels diferents elements que la formen. 

L'Instal·lador informarà a l'equip de manteniment de l'edifici en els aspectes 

que a continuació s'exposen: 
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A11.1.- QUADRES ELÈCTRICS 

 

Cada 5 anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits, 

contactes directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació 

amb la secció dels conductors que protegeixen. 

 

 

A11.2.- INSTAL.LACIO INTERIOR 

 

Cada 5 anys es comprovarà l'aïllament de la instal·lació interior que entre cada 

conductor i terra i entre cada dos conductors no haurà d'ésser inferior a 250.000 

ohm. Es repararan els defectes trobats. 

 

 

A11.3.- CONDUCTORS DE POSTA A TERRA 

 

Cada 2 anys i en l'època en la que el terreny està més sec, es mesurarà la 

resistència de la terra i es comprovarà que no sobrepassa el valor prefixat, així mateix 

es comprovarà mitjançant inspecció visual l'estat davant la corrosió de la connexió del 

conductor de posta a terra en el pou o pous i la continuïtat de la línia. Es repararan els 

defectes trobats. 
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Plec de condicions instal.lacions de 
lampisteria 
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NORMES D'EXECUCIÓ. LAMPISTERIA 
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C2.4.- PROVES  

C2.5.- PROTECCIÓ  

C2.6.- DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES  

C2.7.- SUPORT I SUSPENSIONS  

C2.8.- PASSAMURS  
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C3.- CANONADES DE COURE  

C3.1.- MATERIAL I DIMENSIONS  

C3.2.- UNIONS  
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C10.4.- AIXETES SANITÀRIES  
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C1.- NORMES TÈCNIQUES GENERALS 

 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les 

normes oficials d'àmbit nacional d'obligat compliment. 

En aquells casos on no hi hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre 

la Direcció Facultativa no especifiqui el contrari, l'Industrial Adjudicatari haurà d'ajustar-

se a la normativa DIN. 

Si durant el període transcorregut entre la firma del contracte i la recepció 

provisional de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, 

modificades o complementades les existents de forma tal que afectessin total o 

parcialment a la instal·lació, l'Industrial Adjudicatari queda obligat a l'adequació de la 

instal·lació per al compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció 

Facultativa per a que aquesta prengui les mesures que estimi procedents. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, 

normatives i recomanacions: 

 

-“Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias RITE”. 

-Normes Bàsiques per a les Instal.lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. 

-Reglament d'Instal.lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària.  

 

 

C2.- CANONADES GALVANITZADES 

 

C2.1.- MATERIAL I DIMENSIONS 

 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 50 mm i a més en tots 

aquells casos particulars on la canonada hagi de roscar-se s'utilitzarà preceptivament, 

canonada d'acer sense soldadura, classe galvanitzada, norma DIN 2440/61. 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 65 mm s'utilitzarà, 

preceptivament canonada d'acer sense soldadura, galvanitzada, norma DIN 2448/61. 

En aquells casos on degut a les especials sol.licitacions o a la responsabilitat 

de funcionament s'hagin de prendre especials precaucions a criteri de la Direcció 
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Facultativa, s'utilitzaran preceptivament canonada d'acer sense soldadura, classe 

galvanitzada, norma DIN 2440/61 sigui el que sigui el diàmetre nominal (DN). 

Mentre no s'especifiqui el contrari, el material de fabricació serà acer St 35, 

segons denominació DIN 17006 complint estrictament les condicions TÈCNIQUES de 

qualitat, assaigs, composició química, dimensions i toleràncies indicades en la norma 

DIN 1629 (full 3). 

La canonada en la que les unions s'hagin de fer únicament mitjançant 

accessoris roscats, haurà de subministrar-se en obra galvanitzada. Per contra, en la 

que les unions (inclús parcialment) s'hagin de fer per soldadura, haurà de subministrar-

se en obra en classe negra i, com tal, realitzar-se el muntatge. Desmuntant-se 

posteriorment, galvanitzant al bany els diferents trams i tornant-se a muntar. 

No s'admetrà cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament 

galvanitzades. Prescrivint-se per norma general l'execució de soldadures sobre 

canonada negra i essent en tots els casos el galvanitzat posterior a la realització de tota 

soldadura o rescalfament de la canonada per sobre dels 150. 
El galvanitzat es realitzarà per immersió, mantenint sensiblement uniforme la 

temperatura del bany i estant les superfícies a protegir prèviament decapades i lliures 

de tota traça de rovell, grassa o brutícia. 

A requeriment de la Direcció Facultativa, la Firma Adjudicatària haurà de 

presentar certificat del fabricant acreditatiu de que la canonada indicada correspongui a 

les característiques exigides. Indicant explícitament el nº de comanda, la Firma 

compradora, la data i el lloc d'entrega. 

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Facultativa pot en tot moment, 

exigir la presa de mostres, de qualsevol part de la instal·lació o del material 

emmagatzemat i el seu assaig pels organismes oficials o privats que estimi oportuns.En 

el cas de demostrar l'informe el no compliment de les normes establertes, les despeses 

derivades dels assaigs seran a càrrec exclusiu de la Firma Adjudicatària. I igualment 

tots els derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva correcta execució 

amb independència de les penalitzacions que esdevinguessin. 

 

C2.2.- UNIONS 

 

Les unions entre els diferents trams de canonada i de canonada amb altres 

elements (corbes, colzes, derivacions, etc.), podran ésser, per a diàmetres nominals 
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(DN) iguals o inferiors a 50 mm mitjançant accessoris forjats, roscats, galvanitzats al 

bany regularitzant els extrems de la canonada, mecanitzant la mateixa, raspallant i 

protegint contra la corrosió la zona a roscar prèviament al muntatge. Sempre que no 

s'indiqui específicament unions per brides. 

Les unions entre les diferents parts de canonada per a diàmetres nominals 

(DN) iguals o superiors a 65 mm seran preceptivament per soldadura, realitzada sobre 

canonada classe negra, aixamfranant prèviament les vores a unir. 

Els trams de canonada soldada de la forma indicada es limitaran en les seves 

dimensions en funció de les possibilitats de muntatge i desmuntatge, les possibilitats de 

transport i el seu posterior galvanitzat. 

Les unions entre els trams executats de la forma indicada en el paràgraf 

anterior seran preceptivament per brides. Brides que seran soldades en classe negra 

en ambdós extrems, mecanitzant-se i taladrant-se prèviament al galvanitzat del conjunt. 

En el cas d'unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se 

(valvuleria, etc.) s'intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats. 

Totes les brides seran en general PN-16 amb excepció del cas de connexió 

amb aquells elements brides dels quals siguin d'una PN superior. 

En aquest cas les brides a muntar del costat de canonada seran de la mateixa 

PN que les de l'element en qüestió. Totes les brides a soldar a la canonada seran amb 

coll segons norma DIN 2632 per a PN-10, DIN 2633 per a PN-16 i DIN 2634 per a PN-

25 i del mateix diàmetre nominal (DN) de la canonada. Totes les brides cegues seran 

de dimensions segons norma DIN 2527, de la PN corresponent i del mateix diàmetre 

nominal (DN) que la contrabrida a la que s'acoblen. El forat, en el seu diàmetre, nombre 

i disposició s'ajustarà a la norma DIN de la brida. Els cargols seran cadmiats i s'ajustaran 

en diàmetre, longitud i característiques a la norma DIN de la brida. La soldadura d'unió 

entre canonada i brida s'ajustarà a la norma DIN 2559. Els junts entre brides s'ajustaran 

a la norma DIN 2690 per als diàmetres nominals (DN) i PN requerits. 

 

C2.3.- CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ 

 

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades 

de diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 50 mm podran utilitzar-se peces 

forjades, roscades, galvanitzades al bany reunint les mateixes condicions de qualitat i 
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dimensions que les especificades respecte a les canonades. Sempre que no s'indiqui 

específicament unions per brides. 

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades 

de diàmetres iguals o superiors a 65 mm s'utilitzaran peces forjades reunint les mateixes 

condicions de qualitat i dimensions que les especificades respecte a les canonades. 

Realitzant-se la unió per soldadura sobre canonada negra i galvanitzant posteriorment 

al bany el conjunt una vegada construït. 

Les dimensions dels conjunts així realitzats seguiran els mateixos criteris 

indicats en l'apartat "Unions". Essent la unió entre els mateixos preceptivament per 

brides. 

No s'admetrà el doblat de canonades galvanitzades. 

 

 

C2.4.- PROVES 

 

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima de 1,5 vegades 

la pressió nominal (PN) amb un mínim de 15 Kg/cam². 

La duració mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d'apreciar-se la 

més mínima fuita. 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de 

protecció o calorifugat de la xarxa de canonades. 

En els casos on, intercalats en la xarxa de canonades, existeixin elements que 

la seva pressió de prova sigui inferior a la de la xarxa de canonades, la prova de pressió 

d'aquesta es realitzarà per trams, aïllant o desmuntant els esmentats elements. 

Posteriorment es realitzarà una altra sessió de proves a la màxima pressió 

d'assaig admesa pels elements que foren desmuntats o aïllats. 

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades 

mentre no existeixi, per escrit, la conformitat de la Direcció Facultativa. 

 

 

C2.5.- PROTECCIÓ 
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Amb independència del galvanitzat realitzat en correctes condicions i d'acord 

amb les normes anteriorment descrites, en cada cas s'aplicarà el calorifugat o protecció 

que expressament s'indiqui en la relació de materials. 

Es prendrà especial atenció a les xarxes de canonada mixtes acer galvanitzat 

- acer negre i acer galvanitzat - coure, adoptant les mesures pertinents en cada cas per 

a evitar la corrosió galvànica. 

Per norma general i sense exclusió de les accions específiques que 

esdevinguessin en cada cas particular es mantindran els següents criteris: 

 

a)els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de 

canonada de coure segons el sentit del flux. 

b)els trams de canonada galvanitzada hauran de precedir als trams de 

canonada negra segons el sentit del flux. 

c)els trams de canonada enterrats hauran d'aïllar-se elèctricament del terreny. 

d)en els punts d'unió de canonades de qualitats diferents i, particularment, en 

els casos d'acer galvanitzat - coure, s'intercalaran maniguets no conductors 

de longitud suficient i unions per brides, per a diàmetres iguals o superiors a 

DN 65 i roscats per a diàmetres iguals o inferiors a DN 50. Aquests maniguets 

es calorifugaran exteriorment, evitant de manera absoluta la possible 

condensació en la superfície. 

 

En els trams de canonada que hagin d'encastar-se no s'admetrà el contacte 

directe entre la superfície exterior de la canonada i els components de l'obra.  

Haurà de, per tant, protegir-se amb cinta aïllant adhesiva formant barrera de 

vapor estanca i amb tub aïllant flexible per a la lliure dilatació de la canonada. 

Hauran de protegir-se amb especial cura les unions roscades raspallant i 

protegint contra la corrosió la part mecanitzada. Efectuant els treballs de mecanitzat, 

protecció i unió en aquest ordre i sense deixar transcórrer intervals de temps prolongats 

entre operacions. 

L'import de les proteccions indicades, en el cas de no indicar-se expressament 

en la relació de materials, es considerarà inclòs en el de la canonada. No admetent-se 

cap càrrec per aquest concepte. 
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C2.6.- DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES 

 

S'intercalaran tants jocs de dilatadors de manxa de la PN de servei i unions 

per brides com siguin necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense 

que aquestes suportin o transmetin esforços excessius a la resta d'elements de la 

instal·lació o construcció. 

S'intercalaran tants jocs d'antivibradors o connexions elàstiques de la PN de 

servei com siguin necessaris per aconseguir que cap element transmeti vibracions a la 

xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la instal·lació o construcció. 

Encara que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el 

seu import es considerarà inclòs en el de la canonada. No admetent-se cap càrrec per 

aquests conceptes. 

 

 

C2.7.- SUPORTS I SUSPENSIONS 

 

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany, els cargols 

i el barnillatge cadmiats. Llevat del que s'indiqui hagi d'ésser soldat en obra que es 

protegirà amb dues mans de pintura anticorrosiva. 

Les suspensions seran mitjançant perfil omega subjecta a l'obra amb tacs 

apropiats a la superfície d'ancoratge, platina, contrapletina, femella, contrafemella, 

barnilla roscada i pont lliscant. Col.locant-se distanciadors equivalents al gruix de 

l'aïllament. 

En tots els punts on sigui necessari es col·locaran suspensions autotensants 

que permetin la lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball. 

Encara que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el 

seu import es considerarà inclòs en el de la canonada. No admetent-se cap càrrec per 

aquest concepte. 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

 Diàmetre Trams horitzontals Trams verticals 

 

 

  DN 15 1,5 m 2,5 m 
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 DN 20 - DN 32 2,-  m 3,- m 

 DN 32 - DN 80 3,-  m 4,- m 

 DN 80 - DN 125 3,5 m 5,- m 

 DN 125 - DN 175 4,-  m 5,- m 

 > DN 175 4,5 m 5,- m 

 

 

C2.8.- PASSAMURS 

 

En els passos de forjats, murs, envans i en general qualsevol element 

constructiu es col·locaran passatubs d'acer galvanitzat al bany de diàmetre suficient per 

contenir la canonada i les coquilles aïllants de 25 mm de gruix. El conjunt contratub + 

coquilla aïllant haurà de sobresortir 100 mm en ambdós costats del parament travessat. 

Es disposarà així mateix i a cada costat del forjat, mur o envà travessat del 

corresponent floró tapajunts, preferentment del mateix material. 

Quan l'element entravessat sigui separador de sectors d'incendi diferents i 

ofereixi una preceptiva resistència al foc, el conjunt canonada-passamurs es tractarà 

amb els materials adequats i de manera que ofereixi el mateix grau de resistència al foc 

que l'element entravessat. Disposant del corresponent certificat oficial que homologui la 

solució aplicada. 

 

C2.9.- MUNTATGE 

 

El muntatge haurà d'ésser realitzat per personal especialitzat que tindrà cura 

tant de l'aspecte funcional com de l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, 

aparells d'indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. 

Havent d'ésser possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució 

de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Facultativa serà definitiva per a l'acceptació del 

muntatge. 

Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal·lació inclòs per a 

efectuar proves, haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de canonades 
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afectada a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagués pogut restar 

durant el muntatge (resquills de soldadura, raspadures, etc.). 

Per això es desmuntaran aquells elements o accessoris que poguessin retenir-

la. Es prendran especials precaucions en el cas d'elements mòbils (bombes, vàlvules 

motoritzades, etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les 

quals seran retirades una vegada realitzada la neteja. 

Si es produís alguna avaria, inclús transcorregut el període de garantia per 

alguna de les causes esmentades l'import de la reparació o substitució de l'element 

deteriorat serà a càrrec de la Firma Adjudicatària. 

Per a evitar la introducció d'elements estranys en la xarxa de canonades, 

finalitzada la jornada de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que 

restin oberts. 

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l'esmentada 

obturació haurà de realitzar-se preceptivament de la següent forma 

 

a)En els trams de canonada de diàmetre nominal (DN) igual o inferior a 50 mm 

mitjançant tap forjat roscat. 

b)En els trams de canonada de diàmetre nominal (DN) igual o superior a 65 

mm mitjançant brida de coll soldada i contrabrida cega. 

 

Tota l'estesa horitzontal de la xarxa de canonada haurà d'ésser realitzada amb 

una pendent mínima del 5 per mil. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant 

bosses d'aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga com sigui necessari i 

permetent el drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions 

de la Direcció Facultativa, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar 

alineades per la seva part superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes 

verticals han de quedar alineades a l'eix. 

Les esteses de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari es disposaran 

paral·leles o perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l'estructura 

dels locals per on discorrin. 
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Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l'aïllament i una 

separació mínima de tres centímetres entre l'aïllament, brides, vàlvules, grups 

electrobomba i en general qualsevol element muntat en canonades contigües. 

 

C2.10.- COL. LECTORS GALVANITZATS 

 

 

Es realitzaran amb canonada de les mateixes característiques de fabricació, 

material i dimensions que les indicades a l'apartat corresponent a "Canonades 

galvanitzades". 

Tots els treballs de construcció es realitzaran amb material en classe negra, 

galvanitzant-se al bany el conjunt una vegada construït. 

Al menys un dels fons es tancarà mitjançant brida de coll i brida cega d'idèntic 

tipus que les indicades a l'apartat corresponent a "Canonades classe negra".  

Per l'altre fons, es permetrà utilitzar la mateixa sol.lució o emprar, prèvia 

autorització de la Direcció Facultativa, un fons forjat que permeti una correcta soldadura 

a tocar. 

Els COL. LECTORS descansaran sobre recolzaments plans d'ample suficient 

per a permetre la lliure dilatació dels mateixos. Deixant-se sense calorifugar la longitud 

corresponent al desplaçament i protegint la mateixa. 

Tots els suports seran galvanitzats una vegada construïts. 

 

 

C3.- CANONADES DE COURE 

 

C3.1.- MATERIAL I DIMENSIONS 

 

Les canonades es definiran pels seus diàmetres interiors i exteriors, o be per 

l'interior i el gruix de la paret, expressades en mm, ajustant-se a la norma UNE 37.116 

per a tubs estesos sense soldadura. 

El coure serà de primera qualitat amb una puresa mínima del 99,75% i una 

densitat del 8,88 gr/cm3. 

Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies exteriorss i interior 

seran llises i exentes de ratlles, taques, bufadures, escòries, picadures o plecs. 
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Es permetran defectes que afectin menys de 1/10 del gruix. 

Es rebutjarà tot tub amb senyals d'haver estat llimat, tant en parets rectes com 

en corbes. 

La resistència a la tracció serà: coure recuit 20 Kg/mm², coure semidur 30 

Kg/mm², coure dur 37 Kg/mm². 

A requeriment de la Direcció Facultativa, la Firma Adjudicatària haurà de 

presentar certificat del fabricant acreditatiu de que la canonada indicada correspongui a 

les característiques exigides. Indicant explícitament el nº de comanda, la Firma 

compradora, la data i el lloc d'entrega. 

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Facultativa pot en tot moment, 

exigir la presa de mostres, de qualsevol part de la instal·lació o del material 

emmagatzemat i el seu assaig pels organismes oficials o privats que estimi oportuns. 

En el cas de demostrar l'informe el no compliment de les normes establertes, 

les despeses derivades dels assaigs seran a càrrec exclusiu de la Firma Adjudicatària. 

I igualment tots els derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva 

correcta execució amb independència de les penalitzacions que esdevinguessin. 

 

 

C3.2.- UNIONS 

 

Mentre no s'especifiqui el contrari, els tubs s'uniran amb maniguets mitjançant 

soldadura capil·lar, previ decapat de les parts a soldar. 

Els maniguets i accessoris seran de coure. La soldadura capil·lar, serà del 

tipus fort (aliatge amb el 50% de coure com mínim i exenta de metal.loides, alumini, 

mercuri i antimoni; punt de fusió màxima 850C). 

 

 

C3.3.- CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ 

 

Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció 

s'utilitzaran peces de coure de les mateixes característiques de qualitat i dimensions 

que les especificades respecte a les canonades. 
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C3.4.- PROVES 

 

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima de 1,5 vegades 

la pressió nominal (PN) amb un mínim de 15 Kg/cam². 

La duració mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d'apreciar-se la 

més mínima fuita. 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de 

protecció o calorifugat de la xarxa de canonades. 

En els casos on, intercalats en la xarxa de canonades, existeixin elements que 

la seva pressió de prova sigui inferior a la de la xarxa de canonades, la prova de pressió 

d'aquesta es realitzarà per trams, aïllant o desmuntant els esmentats elements. 

Posteriorment es realitzarà una altra sessió de proves a la màxima pressió 

d'assaig admesa pels elements que foren desmuntats o aïllats. 

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en 

tant no existeixi, per escrit, la conformitat de la Direcció Facultativa. 

 

C3.5.- DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES 

 

S'intercalaran tants jocs de dilatadors de manxa de la PN de servei i unions 

per brides com siguin necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense 

que aquestes suportin o transmetin esforços excessius a la resta d'elements de la 

instal·lació o construcció. 

S'intercalaran tants jocs d'antivibradors o connexions elàstiques de la PN de 

servei com siguin necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a 

la xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la instal·lació o construcció. 

Encara que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el 

seu import es considerarà inclòs en el de la canonada, no admetent-se cap càrrec per 

aquests conceptes. 

 

 

C3.6.- SUPORTS I SUSPENSIONS 

 

Tots els elements suspensors hauran de suportar les canonades plenes del 

fluid que transportin, amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense 
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que existeixin moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres 

instal.lacions. 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

 

Diàmetre Trams horitzontals Trams verticals 

 

< DN 15  1.-  m 1.5 m 

DN 20  DN 32  1.5 m 2.-  m 

DN 32  DN 65  2.5 m 3.-  m 

 

 

Les suspensions seran mitjançant perfil omega d'acer galvanitzat subjecte a 

l'obra amb tacs apropiats a la superfície d'ancoratge, platina, contrapletina, femella, 

contrafemella, barnilla roscada galvanitzada i pont lliscant. 

L'instal·lador s'abstindrà totalment de subjectar els suports o penjadors en 

formigó pretensat, cels rasos, canonades d'altre instal·lació, conductes, etc., sempre 

que no compti amb l'aprovació explícita de la Direcció Facultativa. 

 

C3.7.- PASSAMURS 

 

 

En els passos de forjats, murs, envans, i en general qualsevol element 

constructiu, es col·locaran passatubs d'acer galvanitzat al bany, de diàmetre suficient 

per a contenir la canonada i la coquilla aïllant. El conjunt contratub + coquilla aïllant 

haurà de sobresortir 100 mm en ambdós costats del parament travessat. 

Es disposarà així mateix i en cada costat del forjat, mur, o envà travessat del 

corresponent florò tapajunts, preferentment del mateix material. 

Quan l'element entravessat sigui separador de sectors d'incendi diferents i 

ofereixi una preceptiva resistència al foc, el conjunt canonada-passamurs es tractarà 

amb els materials adequats i de manera que ofereixi el mateix grau de resistència al foc 

que l'element entravessat. Disposant del corresponent certificat oficial que homologui la 

solució aplicada. 
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C3.8.- MUNTATGE 

 

El muntatge haurà d'ésser realitzat per personal especialitzat que prendrà cura 

tant de l'aspecte funcional, com de l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, 

aparells d'indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment, 

havent d'ésser possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució 

de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Facultativa serà definitiva per a l'acceptació del 

muntatge. 

Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal·lació inclòs per a 

efectuar proves, haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de canonades 

afectades a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagués pogut restar 

durant el muntatge (resquilles de soldadura, raspadures, etc.). 

Per això es desmuntaran aquells elements o accessoris que poguessin retenir-

la. Es prendran especials precaucions en el cas d'elements mòbils (bombes, vàlvules 

motoritzades, etc) protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les 

quals seran retirades una vegada realitzada la neteja. 

Si es produís alguna avaria, inclús transcorregut el període de garantia per 

alguna de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l'element 

deteriorat serà a càrrec de la Firma Adjudicatària. 

 

Per a evitar la introducció d'elements estranys en la xarxa de canonades, 

finalitzada la jornada de treball, hauran d'obturar-se convenientment els extrems que 

restin oberts. 

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l'esmentada 

obturació haurà de realitzar-se preceptivament de la següent forma: 

 

a)En els trams de canonada de diàmetre nominal (DN) igual o inferior a 50 

mm, mitjançant tap forjat roscat. 

b)En els trams de canonada de diàmetre nominal (DN) igual o superior a 65 

mm, mitjançant brida de coll soldada i contrabrida cega. 
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Tota l'estesa horitzontal de la xarxa de canonades haurà d'estar realitzada 

amb una pendent mínima del 5 per mil. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant 

bosses d'aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga com sigui necessari i 

permetent el drenatge total de tots els circuits. 

 

 

El muntatge de tota canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de 

la Direcció Facultativa, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar 

alineades per la seva part superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes 

verticals han de quedar alineades a l'eix. 

Les esteses de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran 

paral·leles o perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals a l'estructura 

dels locals per on discorren. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l'aïllament i una 

separació mínima de 3 centímetres entre l'aïllament, brides, vàlvules, grups 

electrobomba i en general qualsevol element muntat en canonades contigües. 

Totes les connexions a la canonada de coure, quan aquesta està encastada 

en paraments verticals, a aparells i/o aixetes, es realitzarà mitjançant el corresponent 

element d'enllaç que permeti la correcta manipulació i/o substitució de l'equip connectat. 

 

 

C4.- CANONADES DE POLIETILÈ 

 

C4.1.- MATERIAL I DIMENSIONS 

 

Les canonades es definiran per els seus diàmetres nominals i gruix de paret o 

be mitjançant el seu diàmetre nominal i la sèrie corresponent a la seva pressió interior 

màxima de treball, segons la norma UNE 53.133. 

Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies exteriorss i interior 

seran llises i exentes de ratlladures, taques, picadures o plecs. 

Es rebutjarà tot tub amb senyals d'haver estat llimat o recalentat tant en parets 

rectes com en corbes. 
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A requeriment de la Direcció Facultativa, la Firma Adjudicatària haurà de 

presentar certificat del fabricant acreditatiu de que la canonada indicada correspongui a 

les característiques exigides. Indicant explícitament el nº de comanda, la Firma 

compradora, la data i el lloc d'entrega. 

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Facultativa pot en tot moment, 

exigir la presa de mostres, de qualsevol part de la instal·lació o del material 

emmagatzemat i el seu assaig pels organismes oficials o privats que estimi oportuns. 

En el cas de demostrar l'informe el no compliment de les normes establertes, 

les despeses derivades dels assaigs seran a càrrec exclusiu de la Firma Adjudicatària. 

I igualment tots els derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva 

correcta execució amb independència de les penalitzacions que esdevinguessin. 

 

 

C4.2.- UNIONS 

 

Els maniguets i accessoris poden ésser de llautó o de material plàstic 

[polietilè]. 

En el cas d'utilitzar accessoris de llautó les unions d'aquests amb la canonada 

es realitzarà per pressió. 

D'utilitzar accessoris de material plàstic, les unions es realitzaran mitjançant 

adhesiu adequat al tipus de material, prèvia neteja i decapat de les superfícies a unir. 

Totes les brides seran en general PN-16 amb excepció del cas de connexió 

amb aquells elements brides dels quals siguin d'una PN superior. En aquest cas les 

brides a muntar del costat de canonada seran de la mateixa PN que les de l'element en 

qüestió. 

Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll segons norma DIN 

2632 per a PN-10 i del mateix diàmetre nominal (DN) de la canonada. 

Totes les brides cegues seran de dimensions segons norma DIN 2527, de la 

PN corresponent i del mateix diàmetre nominal (DN) que la contrabrida a la que 

s'acoblen. 

El forat, en el seu diàmetre, nombre i disposició s'ajustarà a la norma DIN de 

la brida. 

Els cargols seran cadmiats i s'ajustaran en diàmetre, longitud i característiques 

a la norma DIN de la brida. 
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Els junts entre brides s'ajustaran a la norma DIN 2690 per als diàmetres 

nominals (DN) i PN requerits. 

C4.3.- CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ 

 

Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció 

s'utilitzaran peces de llautó, fosa o polietilè, actuant, amb cadascú d'ells, de la forma 

especificada en el punt anterior. 

 

 

C4.4.- PROVES 

 

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima de 1,4 vegades 

la pressió nominal. 

La durada mínima de manteniment de l'esmentada pressió serà de 30 minuts, 

no havent-se d'apreciar la més mínima fuita ni un descens de la pressió superior a P/5. 

Essent P la pressió de prova. 

En el cas que, intercalats a la xarxa de canonades, existissin elements 

d'inferior pressió de prova a la de les canonades, la prova de pressió d'aquestes es 

realitzarà per trams, aïllant o desmuntant els esmentats elements. 

Posteriorment es realitzarà una altra sessió de proves a la màxima pressió 

d'assaig admesa pels elements que varen ser desmuntats o aïllats. 

No es considera provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en 

tant no existeixi, per escrit, la conformitat de la Direcció Facultativa. 

 

 

C4.5.- DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES 

 

S'intercalaran tants jocs de dilatadors de mantxa de la pressió nominal de 

servei i unions per brides com siguin necessaris per permetre la dilatació de les 

canonades sense que aquestes suportin o transmetin esforços excessius a la resta dels 

elements de la instal·lació o construcció. 
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S'intercalaran tants jocs d'antivibradors o connexions elàstiques de la pressió 

nominal de servei com siguin necessaris per a aconseguir que cap element transmeti 

vibracions a la xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la instal·lació o 

construcció. 

Encara que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el 

seu import es considerarà inclòs en el de la canonada, no admetent-se cap càrrec per 

aquests conceptes. 

 

 

C4.6.- SUPORTS I SUSPENSIONS 

 

Tots els elements suspensors hauran de suportar les canonades plenes del 

fluid que transportin, amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense 

que existeixin moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres 

instal.lacions. 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

Diàmetre nominal Trams horitzontals Trams verticals 

 

DN 32  DN 40     0,5 m 1,2 m 

DN 50  DN 75 1,0 m 1,5 m 

DN 90  DN 110 1,5 m 2,0 m 

DN 125  DN 160 2,0 m 2,5 m 

DN 180  DN 200 3,0 m 3,5 m 

DN 225  DN 250 4,0 m 4,5 m 

DN > 280 5,0 m 5,5 m 

 

 

Les suspensions seran mitjançant perfil omega d'acer galvanitzat subjecte a 

l'obra amb tacs apropiats a la superfície d'ancoratge, platina, contrapletina, femella, 

contrafemella, barnilla roscada galvanitzada i pont lliscant. 

L'instal·lador s'abstindrà totalment de fixar els suports en elements de formigó 

pretensat, falsos sostres, canonades d'altres instal.lacions, conductes, etc, sempre que 

no compti amb l'aprovació explícita de la Direcció Facultativa. 
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Encara que a la relació de materials no es trobin expressament indicats, el seu 

import es considerarà inclòs en el de la canonada. No admetent-se cap càrrec per 

aquest concepte. 

 

 

C4.7.- PASSAMURS 

 

En els passos de forjats, murs, envans i en general qualsevol element 

constructiu, es col·locaran passatubs d'acer de diàmetre suficient per a contenir la 

canonada. El contratub haurà de sobresortir 10 mm a ambdós costats del parament 

travessat. 

Es disposarà tanmateix i a cada costat del forjat, mur o envà travessat el 

corresponent floró tapajunts, preferentment del mateix material. 

Quan l'element entravessat sigui separador de sectors d'incendi diferents i 

ofereixi una preceptiva resistència al foc, el conjunt canonada-passamurs es tractarà 

amb els materials adequats i de manera que ofereixi el mateix grau de resistència al foc 

que l'element entravessat. Disposant del corresponent certificat oficial que homologui la 

solució aplicada. 

 

 

C4.8.- MUNTATGE 

 

El muntatge haurà d'ésser realitzat per personal especialitzat que prendrà cura 

tant de l'aspecte funcional, com de l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, 

aparells d'indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment, 

havent d'ésser possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució 

de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Facultativa serà definitiva per a l'acceptació del 

muntatge. 

Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal·lació inclòs per a 

efectuar proves, haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de canonades 

afectades a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagués pogut restar 

durant el muntatge. 
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Per això es desmuntaran aquells elements o accessoris que poguessin retenir-

la. Es prendran especials precaucions en el cas d'elements mòbils (bombes, vàlvules 

motoritzades, etc) protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les 

quals seran retirades una vegada realitzada la neteja. 

Si es produís alguna avaria, inclús transcorregut el període de garantia per 

alguna de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l'element 

deteriorat serà a càrrec de la Firma Adjudicatària. 

Per a evitar la introducció d'elements estranys en la xarxa de canonades, 

finalitzada la jornada de treball, hauran d'obturar-se convenientment els extrems que 

restin oberts. 

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l'esmentada 

obturació haurà de realitzar-se preceptivament de la següent forma: 

 

a) En els trams de canonada de diàmetre nominal (DN) igual o inferior a 50 

mm, mitjançant tap roscat. 

b) En el trams de canonada de diàmetre nominal (DN) igual o superior a 65 

mm, mitjançant brida de coll encolat i contrabrida cega. 

 

Tota l'estesa horitzontal de la xarxa de canonades haurà d'estar realitzada 

amb una pendent mínima del 5 per mil i màxima segons sigui procedent. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant 

bosses d'aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga com sigui necessari i 

permetent el drenatge total de tots els circuits. 

 

 

El muntatge de tota canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de 

la Direcció Facultativa, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar 

alineades per la seva part superior i que les pintes verticals han de quedar alineades a 

l'eix. 

Les esteses de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran 

paral·leles o perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals a l'estructura 

dels locals per on discorren. 
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Les distàncies entre tubs permetran una separació mínima de 3 centímetres 

entre la canonada, brides, vàlvules i en general qualsevol element muntat en canonades 

contigües. 

 

 

C5.- CANONADES DE POLICLORUR DE VINIL (PVC) 

 

C5.1.- MATERIAL I DIMENSIONS 

 

Les canonades es definiran per els seus diàmetres nominals i gruix de paret o 

be mitjançant el seu diàmetre nominal i la sèrie corresponent a la seva pressió interior 

màxima de treball, segons la norma UNE 53.112. 

 

Característiques: 

 

- Densitat: 1,41 gr/cm3 

- Mòdul d'elasticitat:  30.000 Kg/cam² 

- Resistència al trencament per tracció: 500560 Kg/cam² 

- Coeficient de dilatació lineal :0,00008 l/C 

- Rigidesa dielèctrica [placa 2 mm de gruix]: 25 kV/mm 

 

Els tubs seran cilíndrics, de gruix constant i les superfícies exteriors i interior 

seran llises i exentes de ratlladures, taques, picadures o plecs. 

Es rebutjarà tot tub amb senyals d'haver estat llimat o recalentat tant en parets 

rectes com en corba. 

A requeriment de la Direcció Tècnica, la Firma Adjudicatària haurà de 

presentar certificat del fabricant acreditatiu de que la canonada indicada correspongui a 

les característiques exigides. Indicant explícitament el nº de comanda, la Firma 

compradora, la data i el lloc d'entrega. 

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Tècnica pot en tot moment, exigir 

la presa de mostres, de qualsevol part de la instal·lació o del material emmagatzemat i 

el seu assaig pels organismes oficials o privats que estimi oportuns. 

En el cas de demostrar l'informe el no compliment de les normes establertes, 

les despeses derivades dels assaigs seran a càrrec exclusiu de la Firma Adjudicatària. 
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I igualment tots els derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva 

correcta execució amb independència de les penalitzacions que esdevinguessin. 

 

 

C5.2.- UNIONS 

 

Els maniguets i accessoris poden ésser de llautó o de material plàstic [PVC o 

polietilè]. 

En el cas d'utilitzar accessoris de llautó les unions d'aquests amb la canonada 

es realitzarà per pressió. 

D'utilitzar accessoris de material plàstic, les unions es realitzaran mitjançant 

adhesiu adequat al tipus de material, prèvia neteja i decapat de les superfícies a unir. 

Totes les brides seran en general PN-16 amb excepció del cas de connexió 

amb aquells elements brides dels quals siguin d'una PN superior. En aquest cas les 

brides a muntar del costat de canonada seran de la mateixa PN que les de l'element en 

qüestió. 

Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll segons norma DIN 

2632 per a PN-10 i del mateix diàmetre nominal (DN) de la canonada. 

Totes les brides cegues seran de dimensions segons norma DIN 2527, de la 

PN corresponent i del mateix diàmetre nominal (DN) que la contrabrida a la que 

s'acoblen. 

El forat, en el seu diàmetre, nombre i disposició s'ajustarà a la norma DIN de 

la brida. 

Els cargols seran cadmiats i s'ajustaran en diàmetre, longitud i característiques 

a la norma DIN de la brida. 

Els junts entre brides s'ajustaran a la norma DIN 2690 pels diàmetres nominals 

(DN) i PN requerits i seran de procedència KLINGERIT original. 

 

 

C5.3.- CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ 

 

Per a la realització de corbes, bifurcacions, derivacions i canvis de direcció 

s'utilitzaran peces de llautó, fosa o polietilè, actuant, amb cadascú d'ells, de la forma 

especificada en el punt anterior. 
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C5.4.- PROVES 

 

Tota la xarxa de canonades s'aprovarà a una pressió mínima de 1,4 vegades 

la pressió nominal. 

La durada mínima de manteniment de l'esmentada pressió serà de 30 minuts, 

no havent-se d'apreciar la més mínima fuita ni un descens de la pressió superior a P/5. 

Essent P la pressió de prova. 

En el cas que, intercalats a la xarxa de canonades, existissin elements 

d'inferior pressió de prova a la de les canonades, la prova de pressió d'aquestes es 

realitzarà per trams, aïllant o desmuntant els esmentats elements. 

Posteriorment es realitzarà una altra sessió de proves a la màxima pressió 

d'assaig admesa per els elements que varen ser desmuntats o aïllats. 

No es considera provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en 

tant no existeixi, per escrit, la conformitat de la Direcció Tècnica. 

 

 

C5.5.- DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES 

 

S'intercalaran tants jocs de dilatadors de mantxa de la pressió nominal de 

servei i unions per brides com siguin necessaris per permetre la dilatació de les 

canonades sense que aquestes suportin o transmetin esforços excessius a la resta dels 

elements de la instal·lació o construcció. 

S'intercalaran tants jocs d'antivibradors o connexions elàstiques de la pressió 

nominal de servei com siguin necessaris per aconseguir que cap element transmeti 

vibracions a la xarxa de canonades, ni aquesta a la resta d'elements de la instal·lació o 

construcció. 

Encara que en la relació de materials no es trobin expressament indicats, el 

seu import es considerarà inclòs en el de la canonada, no admitint-se cap càrrec per 

aquests conceptes. 
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C5.6.- SUPORTS I SUSPENSIONS 

 

Tots els elements suspensors Hauran de suportar les canonades plenes del 

fluid que transportin, amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense 

que existeixin moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres 

instal.lacions. 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

Diàmetre nominal Trams horitzontals Trams verticals 

 

DN 32 -   DN 40     0,5 m 1,2 m 

DN 50 -   DN 75 1,0 m 1,5 m 

DN 90 -   DN 110 1,5 m 2,0 m 

DN 125 - DN 160 2,0 m 2,5 m 

DN 180 - DN 200 3,0 m 3,5 m 

DN 225 - DN 250 4,0 m 4,5 m 

DN > 280 5,0 m 5,5 m 

 

 

Les suspensions seran mitjançant perfil omega d'acer galvanitzat subjecte a 

l'obra amb tacs Spit-Roc o equivalent segons l'element constructiu sobre el que s'hagi 

de fixar, femella, contrafemella, barnilla roscada galvanitzada, anella de suspensió i 

junta de goma.  

L'instal·lador s'abstindrà totalment de fixar els suports en elements de formigó 

pretensat, falsos sostres, canonades d'altres instal.lacions, conductes, etc, sempre que 

no compti amb l'aprovació explícita de la Direcció Tècnica. 

Encara que a la relació de materials no es trobin expressament indicats, el seu 

import es considerarà inclòs en el de la canonada. No admitint-se cap càrrec per aquest 

concepte. 

 

 

C5.7.- PASSAMURS 
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En els passos de forjats, murs, envans i en general qualsevol element 

constructiu, es col locaran passatubs d'acer de diàmetre suficient per a contenir la 

canonada. El contratub haurà de sobresortir 10 mm a ambdós costats del parament 

entravessat. 

Es disposarà tanmateix i a cada costat del forjat, mur o envà entravessat el 

corresponent floró tapajunts, preferentment del mateix material. 

 

 

C5.8.- MUNTATGE 

 

El muntatge haurà d'ésser realitzat per personal especialitzat que prendrà cura 

tant de l'aspecte funcional, com de l'estètic segons la correcta pràctica de l'ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, 

aparells d'indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment, 

havent d'ésser possible un còmode desmuntatge per reparació o eventual substitució 

de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l'acceptació del 

muntatge. 

Prèviament a la posta en servei total o parcial de la instal·lació inclòs per 

efectuar proves, haurà de procedir-se a un buidat i neteja de la xarxa de canonades 

afectades a fi de retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagués pogut restar 

durant el muntatge. 

Per això es desmuntaran aquells elements o accessoris que puguessin retenir-

la. Es prendran especials precaucions en el cas d'elements móvils (bombes, vàlvules 

motoritzades, etc) protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les 

quals seran retirades una vegada realitzada la neteja. 

Si es produís alguna avaria, inclús transcorregut el període de garantia per 

alguna de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l'element 

deteriorat serà a càrrec de la Firma Adjudicatària. 

Per evitar la introducció d'elements estranys en la xarxa de canonades, 

finalitzada la jornada de treball, hauran d'obturar-se convenientment els extrem que 

restin oberts. 

Si la interrupció dels treballs hagués de superar els tres dies, l'esmentada 

obturació haurà de realitzar-se preceptivament de la següent forma: 
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a) En els trams de canonada de diàmetre nominal (DN) igual o inferior a 50 

mm, mitjançant tap roscat. 

b) En el trams de canonada de diàmetre nominal (DN) igual o superior a 65 

mm, mitjançant brida de coll encolat i contrabrida cega. 

 

Tota l’estesa horitzontal de la xarxa de canonades haurà d'estar realitzada 

amb una pendent mínima del 5 per mil i màxima segons sigui procedent. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant 

bosses d'aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga com sigui necessari i 

permetent el drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de 

la Direcció Tècnica, considerant que les pintes horitzontals Hauran de quedar alineades 

per la seva part superior i que les pintes verticals han de quedar alineades a l'eix. 

Les esteses de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran 

paral·leles o perpendiculars entre sí i en les dues direccions ortogonals a l'estructura 

dels locals per on discorren. 

Les distàncies entre tubs permetran una separació mínima de 3 centímetres 

entre la canonada, brides, vàlvules, grups electrobomba i en general qualsevol element 

muntat en canonades contigües. 

 

 

C6.- VALVULERIA 

 

Totes les vàlvules s'ajustaran en el seu tipus, execució, característiques, 

figura, procedència, diàmetre nominal (DN), pressió nominal (PN) i pressió de prova al 

que s'indica a l'Estat d'Amidaments i Quadre de Preus. I en tot cas seran adequades 

per a un perfecte servei en les condicions de treball a que s'hagin de sotmetre. 

Sempre que no s'indiqui explícitament el contrari només s'admetran vàlvules 

roscades per a pressions nominals (PN) iguals o inferiors a 16 Kg/cam² i diàmetres 

nominals (DN) iguals o inferiors a 50 mm. 

Per a pressions i/o diàmetres nominals superiors seran preceptivament amb 

brides. 
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Igualment seran amb brides en tots aquells casos que així s'indiqui a l'Estat 

d'Amidaments i Quadre de Preus. 

Les vàlvules roscades aniran proveïdes a ambdós extrems dels corresponents 

enllaços que permetin un fàcil desmuntatge. 

A les vàlvules amb brides, les del costat de la canonada s'ajustaran al que 

s'indica al subapartat "Unions" de l'apartat corresponent a canonades de diferents 

materials. 

El taLadrat, en el seu diàmetre, nombre i disposició s'ajustarà a la norma DIN 

de la brida. 

Les juntes entre brides s'ajustaran a la norma DIN corresponent, essent el seu 

tipus adequat a les condicions de treball. 

A les vàlvules que hagin de muntar-se presoneres entre dues brides muntades 

a la canonada (papellona, retenció...) aquestes brides seran preceptivament amb coll 

segons normes DIN 2632 (PN10), 2633 (PN16) i 2634 (PN25). 

En tots els casos, les brides del costat de la canonada i vàlvula hauran de 

quedar perfectament paral·leles, no havent, en cap cas de transmetre les primeres, 

esforços excessius a les segones. 

Totes les vàlvules hauran de muntar-se de forma que resultin perfectament 

accessibles per a la manipulació, revisió o substitució. 

Sempre que no s'indiqui explícitament el contrari o bé que a l'Estat 

d'Amidaments i Quadre de Preus s'especifiqui inequívocament les característiques, per 

norma general es seguiran els següents criteris: 

 

-No s'admetran vàlvules de comporta, esfera, tanca ràpida o vàlvules de 

mascle en servei de regulació. Quedant circunscrites a serveis tot-o-res. 

-Les vàlvules hauran de tenir tanca estanca per a una pressió de servei igual 

a la nominal (PN). 

-Les vàlvules de comporta i seient seran del tipus de cargol exterior ascendent. 

-Les vàlvules per a serveis de regulació seran bloquejables en totes les 

posicions i hauran de portar indicació d'obertura. 

-El tancament de les vàlvules serà progressiu a fi de no produir cops d'ariet. 

-Aquelles vàlvules en que la seva incorrecta manipulació pugui produir efectes 

perillosos, aniran proveïdes del corresponent mecanisme de bloqueig amb 

clau a fí d'evitar l'acció de personal no autoritzat. 
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-El el muntatge de les vàlvules, l'eix del cargol haurà de quedar vertical amb 

el premsaestopes cap amunt o be horitzontal. 

-Abans d'actuar sobre les vàlvules per primer cop després de la seva 

instal·lació, s'haurà d'efectuar una neteja de tot el circuit a fí d'extreure els 

residus que puguin deteriorar-les. Inclús desmuntant aquelles que, per a la 

seva particular situació o execució, poguessin retenir els esmentats residus. 

-No s'admetran vàlvules en execució de ferro solament, havent d'ésser com a 

mínim, d'execució de ferro amb guarnició interior de bronze. 

-En el muntatge de vàlvules motoritzades hauran de tenir-se en compte, 

tanmateix, les prescripcions referents a l'actuador. Havent de realitzar-se el 

muntatge d'acord amb elles i protegint-lo convenientment si fos necessari. 

-Les vàlvules motoritzades hauran d'estar proveïdes del mecanisme manual 

d'accionament i d'indicador de posició. 

 

 

C7.- AÏLLAMENTS 

 

C7.1.- CANONADES PER AIGUA FREDA 

 

S'utilitzaran coquilles aïllants d'escuma elastomèrica d'un gruix nominal de 

paret de 3/8" equivalent a 9,5 mm. com a mínim. 

Es disposaran amb junts alternats, perfectament a tocar adherides i 

segellades amb adhesius, formant barrera tallavapor exterior absolutament estanca. 

S'aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades de fontaneria. Únicament es 

deixaran d'aïllar, aquells trams on la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior 

a dues vegades el diàmetre nominal (DN) de la canonada. 

L’aïllament es col·locarà desprès de tractar la superfície exterior de la 

canonada tal com es prescriu a l'apartat "Protecció" (canonades galvanitzades) i una 

vegada efectuades les proves de pressió. 

L'aïllament s'interromprà a les vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant 

l'espai necessari per al desmuntatge i extracció dels cargols. 
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C7.2.- CANONADES PER AIGUA CALENTA 

 

Per a canonades que circulin per locals no calefactats s'utilitzaran coquilles 

aïllants de coeficient de conductivitat tèrmica 0,040 W/mC, el gruix de les quals, 

expressat en mm., dependrà del diàmetre nominal de la canonada (DN), quedant 

exposat en la següent relació: 

 

Diàmetre de la canonada 

Temperatura del Fluid 

DN T  65 C 

 

DN  50  20 

50  <DN   125 30 

125 < DN  30 

 

En el cas de que les canonades circulin per l'exterior, el gruix de les coquilles 

aïllants serà com a mínim l'indicat en la taula anterior incrementat en 10 mm. 

Es disposaran amb junts alternats, perfectament a tocar adherides i 

segellades amb adhesius, formant barrera tallavapor exterior absolutament estanca. 

S'aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades de fontaneria. Únicament es 

deixaran d'aïllar, aquells trams on la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior 

a dues vegades el diàmetre nominal (DN) de la canonada. 

L'aïllament es col·locarà després de tractar la superfície exterior de la 

canonada tal com es prescriu a l'apartat "Protecció" (canonades galvanitzades) i una 

vegada efectuades les proves de pressió. 

L'aïllament s'interromprà a les vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant 

l'espai necessari per al desmuntatge i extracció dels cargols. 

 

 

C8.- PURGUES AUTOMÀTIQUES 

 

S'implantaran situant un eliminador automàtic d'aire de les característiques 

que s'indiquen en la relació de materials sobre una ampolla de separació. 
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Aquesta ampolla es construirà mitjançant T forjada de boques iguals del 

mateix diàmetre exterior i interior que la canonada on vagi muntat. 

La unió de l'esmentada T serà per soldadura a tocar en el cas de canonada 

negra i roscada (DN iguals o inferiors a 50 mm), o mitjançant brides (DN iguals o 

superiors a 65 mm), en el cas de canonada galvanitzada. 

En el cas d'unió roscada galvanitzada la T serà galvanitzada al bany. 

En el cas d'unió mitjançant brides amb canonada galvanitzada la T serà de 

classe negra soldant-se les brides i realitzant tot el conjunt en l'esmentada classe i 

galvanitzant-se al bany la totalitat de l'esmentat conjunt una vegada construït. 

A la boca lateral de la repetida T, la qual haurà de quedar perfectament 

horitzontal, se li unirà (seguint les normes d'unió indicades) un tram de canonada de 

diàmetre nominal (DN) mínim 100 mm, i no inferior al DN de la canonada i longitud 1,5 

vegades el seu diàmetre. 

La part superior s'obturarà amb un fons forjat soldat a tocar proveït en el seu 

centre d'un ràcord soldat del mateix diàmetre nominal (DN) que el de la connexió de 

l'eliminador proveït en cada cas. 

Sobre aquesta connexió de purga s'instal.larà l'eliminador automàtic d'aire 

intercalant una vàlvula d'esfera per a revisió i substitució. 

La canonada de descàrrega es conduirà fins al punt previst sense realitzar 

sifons que poguessin retenir l'aigua que eventualment pogués eliminar-se. 

En general i referent a materials, dimensions, característiques, soldadures i 

unions es seguiran les normes indicades a l'apartat corresponent a "Canonades". 

 

 

C9.- PUNTS DE MEDICO 

 

A la xarxa de canonades i en tots aquells punts en que s'instal.lin elements de 

mesura, transmissors o elements de seguretat, es tindrà en compte al realitzar els 

empelts corresponents, el diàmetre i longitud de l'element a instal.lar, el seu tipus de 

connexió i el gruix i tipus d'aïllament previst. A fi de que el desmuntatge o revisió pugui 

fer-se fàcilment i sense deteriorament de la instal·lació. 

Igualment i per norma per a tota la instal·lació, al costat de cada termòmetre, 

transmissor de temperatura o grup d'ells, es col·locaran dits de guant previstos per ésser 

omplenats d'oli de glicerina i poder implantar-hi termòmetres de comprovació. 
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A la xarxa de canonades i a tots aquells punts on calgui realitzar mesures de 

pressió, es preveuran connexions mitjançant canonada DN 15 mm, vàlvula de bronze 

de la PN de servei i rosca mascle GAS DN 15 mm. 

 

C10.- APARELLS SANITARIS 

 

C10.1.- CONDICIONS GENERALS 

 

Tots els aparells sanitaris seran del material i de la marca especificada en el 

pressupost, completament nous i lliures de defectes, amb garantia d'exigir les 

especificacions de duresa, absorció, quartejament i resistència als àcids. 

Aniran equipats amb les aixetes i valvuleria que s'indiqui en pressupost 

completament noves i lliures de defectes, tant interior com exteriorment, amb garantia 

d'exigir les especificacions d'estanquitat, durabilitat, despeses i sorolls segons la 

categoria de l'edifici. 

S'instal.laran d'acord amb les instruccions que els subministradors adjuntin 

amb els aparells. 

Cada aparell serà assajat per assegurar un bon funcionament, com la 

maniobra d'aixetes i comandaments de buidat que serà fàcil i sense defectes, eficàcia 

de les cisternes i mecanismes dels inodors, omplenat i buidat d'aparells satisfactori i 

eliminació de sorolls i vibracions a la pressió de servei. 

En els preus dels aparells, s'entendran inclosos tots aquells elements 

necessaris per l'aparell encara que no es trobin definits específicament, és a dir, que els 

preus corresponguin a aparells complets i totalment acabats, amb tots els seus 

accessoris. 

La intercomunicació en els aparells, entre la xarxa d'aigües netes i la d'aigües 

residuals no haurà d'ésser mai possible per el que la distribució d'aigua als mateixos 

haurà d'efectuar-se sempre per la part superior. 

Els sobreeixidors dels aparells sanitaris estaran units al desguàs del mateix 

abans del sifó corresponent, i seran capaços d'impedir l'aigua sobreeixir tenint el 

desguàs tancat, i una aixeta, al menys, oberta amb un cabal de 0,15 l/seg. 

Tots els taps d'accionament no mecànics hauran d'anar provists de la seva 

corresponent cadeneta de material inoxidable amb una forma apropiada per que no es 

faci nus durant el servei. Aquestes cadenes resistiran una força de tracció de 5 Kg. 
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La pèrdua d'aigua pels taps no podrà ésser superior a 0,15 l/min. Els 

desguassos de tots els aparells sanitaris que no tinguin el sifó incorporat hauran de 

portar una creueta de metall inoxidable que impedeixi el pas de sòlids capaços 

d'obturar-lo (el diàmetre de la barnilla que constitueix la creueta ha d'ésser de l'ordre de 

2 mm). Aquesta creueta quedarà a uns 2 cam de la superfície de la vàlvula de desguàs. 

 

 

C10.2.- DEFECTES DELS APARELLS SANITARIS 

 

Poden afectar a: la col.locació, la utilització, la higiene i l'aspecte. 

 

-Defectes que perjudiquen la col.locació: inclinació o fletxa de la superfície de 

suport o falta de rectitud de les arestes d'entroncament dels revestiments. No 

ha de sobrepassar un 6%. 

-Defectes referents a la utilització: buidat incomplet. No és admès. 

-Defectes que interessen a la higiene: només es considerarà quan es 

produeixen en una superfície mullada o vista. 

-El corriment de l'esmalt s'admetrà quan no sigui visible a una distància d'un 

metre o més. Els grans de foc hauran d'ésser menors de 2 mm. 

L'encrespament de la superfície de l'esmalt haurà d'ésser molt dèbil i les 

taques de color no seran admeses. 

 

Es podran admetre els aparells amb: fins a 2 defectes de col.locació o 

d’higiene, més 2 d'aspecte. 

 

 

C10.3.- CLASSIFICACIÓ DELS APARELLS SANITARIS PER A LA SEVA 

UTILITZACIÓ 

 

 

-Lavabos.- Es col·locaran amb cartells o mènsules metàl·liques i la vora 

superior de la cubeta haurà de quedar a 80 cam del paviment. El tipus de 

característiques del lavabo a emprar s'indiquen apart. 



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Pàgina 98 de 133 
 

-Abocadors.- Hauran de portar reixa abatible de metall. El diàmetre del tub de 

desguàs no ha d'ésser inferior a 8 cm2. El tipus i característiques 

s'especifiquen apart. 

-Inodors.- La tassa i sifó constituiran una sola unitat. La part de la copa plena 

d'aigua ha d'ésser ampla i poc profunda i la posició no coberta per l'aigua, 

reduïda al mínim. El tipus i característiques s'especifiquen apart. 

-Urinaris.- Estaran fets d'una sola peça. El rentat es farà mitjançant fluxor de 

descàrrega. El tipus i característiques s'especifiquen en el punt corresponent 

de l'Estat d'Amidaments. 

 

 

C10.4.-  AIXETES SANITÀRIES 

 

Serà el Director de l'Obra el que decideixi en cada cas el model que s'haurà 

d'instal.lar. 

Tota aixeta ha de subministrar-se amb els accessoris per a la seva instal·lació, 

ja sigui fixat al mur o en un aparell sanitari. 

Han de deixar passar l'aigua lliurement quan estigui totalment obert, sense 

que es produeixi l'estrangulament de la vena líquida procedent de la canonada. 

Han de provocar la menor pèrdua de càrrega possible, han d'estar ben 

adaptades a la pressió i ésser de fàcil manteniment. 

Es composaran de peces ben ajustades sense joc entre elles. 

Hauran d'ésser estancs a pressió de prova de 15 Kg/cam² i per la de servei de 

4 Kg/cm2, el seu funcionament no donarà lloc a cap soroll molest, ni vibració. 

Les velocitats de sortida seran inferiors a 2 m/seg. 

No es permetrà la utilització d'aixetes amb manilla de porcellana o qualsevol 

material fràgil. 

Es prescriu que l'alimentació a les aixetes sigui a través de vàlvules de 

regulació, a fi de permetre el desmuntatge de qualsevol aixetes sense interrompre el 

servei d'altres aparells sanitaris i al mateix temps ajustar el cabal. 

 

 

C11.- SENYALITZACIÓ 

 



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Pàgina 99 de 133 
 

Tots els elements que composen la instal·lació hauran de senyalitzar-se. 

Les canonades es senyalitzaran mitjançant bandes de dimensió i color segons 

la norma DIN 2403 i a les que s'indicarà, també, la referència que consta en l'esquema 

actualitzat de la instal·lació. Aquestes bandes d'identificació seran d'alumini o plàstic 

gravats, no admetent-se cinta adhesiva. 

Els demés elements seran senyalitzats amb plaques gravades d'identificació, 

en material plàstic termorresistent, de tres capes, color blanc amb gravació negre per 

refós de capa superficial. 

A les esmentades plaques hi constarà la denominació de l'element en qüestió 

i la referència que haurà de coincidir amb l'esquema actualitzat de la instal·lació. 

Aquestes plaques es fixaran cargolades o amb adhesiu apropiat a la superfície 

de col.locació, damunt o bé lateralment a cadascun dels elements de la instal·lació. 

El color, forma, materials, text i tipus de gravació hauran d'ésser aprovats, 

prèviament al seu muntatge, per la Direcció Facultativa. 

Una vegada finalitzada la instal·lació, l'Industrial Adjudicatari subministrarà un 

esquema (o esquemes) actualitzat de la instal·lació amb la numeració i referència de 

tots els seus elements. Numeració que haurà de coincidir amb la indicada a les plaques 

de senyalització. 

Aquest esquema, acceptat prèviament per la Direcció Facultativa, es 

subministrarà emmarcat en alumini anonitzat i protegit amb vidre de seguretat. 

 

 

C12.- PROVES I ASSAIGS DE LA INSTAL.LACIO 

 

C12.1.- GENERALS 

 

L'Instal·lador garantitzarà després de l'acabament dels treballs sota aquest 

contracte, que tots els sistemes estan llestos per a una operació mecànica perfecta, 

d'acord amb tots els termes legals i prescripcions de conformitat amb la millor pràctica. 

Aquelles instal.lacions, proves i assaigs de les quals estiguin legalitzats per 

Organismes Oficials, es faran segons les esmentades normes. 

A més de qualsevol altre referència indicada en aquestes especificacions amb 

relació a proves i posta en marxa, l'Instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les 
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especificacions a provar, posar en marxa i deixar en perfecte ordre de funcionament, 

tots els sistemes i accessoris requerits sota el contracte d'Instal.lacions de Fontaneria. 

L'Instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal.lacions d'aquest projecte 

i hauran d'ésser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. Les canonades 

que han d'anar encastades, subterrànies o sota cel ras, s'assajaran abans de que 

quedin ocultes. L'instal·lador subministrarà l'equip i aparells necessaris per als assaigs. 

Es realitzaran els següents assaigs generals: 

 

-Examen visual del seu aspecte 

-Comprovació de dimensions, gruixos i rectitud 

-Proves d'estanquitat 

-Proves de ruptura per pressió hidràulica interior 

 

 

C12.2.- DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA 

 

Definides anteriorment en cada tipologia de canonada. 

 

 

C12.3.- DE XARXA D'EVACUACIÓ 

 

Els assaigs de la xarxa d'evacuació es realitzaran immediatament desprès de 

col.locades totes les canonades i abans de rematar els murs, sostres i terres per on 

hagin d'anar encastades aquestes canonades. 

Hauran de sotmetre's, al menys, a una de les següents proves: 

 

-D'aigua 

-D’aire 

-Als olors 

-Al fum 

 

C12.3.1. Prova d'aigua 
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Es realitzarà omplint d'aigua tota la canonada de descàrrega i ventilació i 

comprovant que el nivell es manté constant. 

Per efectuar l'assaig es taparan prèviament totes les boques i obertures dels 

tubs. 

La pressió a que ha d'estar l'aigua no ha d'ésser inferior a 5 m.c.a., ni superior 

a els 15 m.c.a. 

Si la xarxa es molt extensa convindrà anar provant-la per trams durant la seva 

execució, sense que aquestes excloguin la necessitat d'efectuar la prova completa de 

tota la xarxa. 

 

 

C12.3.2. Prova d'aire 

 

Es tancaran totes les boques i s'introduirà aire a una pressió equivalent a 3 ó 

4 m.c.a. Un manòmetre introduït en un tub de la xarxa assenyalarà si existeix alguna 

pèrdua. 

Quan s'acusi alguna fuita i no es vegi fàcilment, es donarà aigua amb sabó en 

les zones on es sospiti pugui produir-se. 

Durant la prova els sifons hauran d'estar buidats i obturats. 

C12.3.3. Prova d'olors 

 

S'usarà oli de menta o altre que produeixi una olor forta. Durant la prova tots 

els orificis han d'estar hermèticament tancats. 

En la base de la columna en que es realitzi l'assaig es buidaran 30 gr d'oli de 

menta i 4 ó 5 l d'aigua bullint per cada 10 m de longitud de la columna. 

L'extrem superior de la columna es deixa obert i es tanca herméticament 

immediatament després de percebre's l'olor. 

Durant la prova els sifons hauran d'estar buidats i obturats. 

 

 

C12.3.4. Prova de fum 
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Es farà col.locant en la base de la columna oli mineral i cremant-lo; quan el 

fum que es produeixi arribi a l'extrem superior de la columna, es tapa aquest. Si existeix 

alguna fuita, l'olor i fum acusarà la zona on es produeix la pèrdua. 

Es aconsellable per aquesta prova emprar una màquina productora de fum i 

omplir la xarxa de fum a una pressió de 3 a 4 m.c.a. Si no hi ha fuites de fum i les 

tanques hidràuliques dels sifons no cedeixen durant 15 min, el que es nota per les 

fluctuacions de la pressió de la màquina, s'admet que la xarxa és impermeable al pas 

de l'aire i gasos. 

 

 

C12.4.- D'APARELLS SANITARIS 

 

Per aquests assaigs es seguiran els descrits en les Recomanacions de 

Fontaneria i Sanejament de l'Institut Eduard Torroja de la Construcció i Ciment. 

 

 

C12.4.1. Assaigs generals 

 

Cada aparell s'assajarà separadament per assegurar el seu bon 

funcionament. 

 

 

C12.4.2. Ceràmica sanitària 

 

Es faran assaigs de resistència a variacions de temperatura, duresa de 

l'esmalt, de continuïtat en la capa d'esmalt, d'absorció i de resistència als àcids. 

 

 

C12.4.3. Assaigs de la porcellana 

 

Es faran assaigs de duresa, absorció, quarteament i resistència als àcids. 
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C12.4.4. AIXETES SANITÀRIES 

 

Es sotmetrà a assaigs d'estanquitat, durabilitat, despesa i sorolls. 

 

 

C12.5.- MUNTATGE 

 

Aquesta prova té per objecte posar en evidència els possibles errors de 

muntatge. 

Després de que s'hagin col.locat tots els aparells i s'hagin efectuat totes les 

connexions, s'assajarà el sistema complet de desguàs, ventilació i sistemes d'aigua. 

Si els assaigs o inspeccions posen de manifest defectes tals de materials o 

treballs defectuosos, es desmuntaran i reemplaçaran, i després es repetiran els assaigs. 

Les reparacions de canonades i accessoris es faran sempre amb materials 

nous. 
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PLEC DE CONDICIONS PER INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
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B. CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

S´inclouen a continuació, les condicions tècniques que han de complir els 

diferents elements components de les instal. lacions objecte d´aquest projecte.  

 

 

B1.-UNITAT CLIMATITZADORA I VENTILADORA D´AIRE 

 

Les unitats climatitzadores d´aire compleixen les funcions de condicionament 

de l´aire interior de diferents espais. Poden realitzar totes o algunes de les següents 

funcions: filtratge, escalfament, refredament, recuperació de calor, humectació, 

deshumectació i renovació de l´aire.  

La present especificació tambè s´aplica a unitats ventiladores i extractors 

d´aire, que siguin amb ventiladors del tipus centrífug, en les parts que els hi 

corresponguin.  

A efectes d´aquesta especificació, es distingueixen els 

climatitzadors/ventiladors en tres grups: 

 

Petits climatitzadors:de 280 a 1000 l/s  (1000-1600m3/h) 

Climatitzadors mitjans:de 1000 a 5000 l/s  (3600-18000m3/h) 

Grans climatitzadors:més de 5000l/s  (més de 18000m3/h) 

 

Els climatitzadors estaran formats per la unió de diferents seccions, totes de 

la mateixa secció transversal, construïts amb plafó sanwich de xapa d´acer 

galvanitzada, com es descriu a continuació.  

 

Envoltant del climatitzador 

 

Les seccions del climatitzador es formaran a partir de plafons sandwich que 

s´aniran fixan a un bastidor: 
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a) Bastidor: Format per perfils de xapa d´acer galvanitzada o d´alumuni, de 

2mm de gruix. Les cantoneres dels perfils seran de foneria d´alumini. La 

geometria dels perfils serà tal que no existiran ponts tèrmics per a que 

no hi hagi condensacions en l´exterior dels mateixos.  

b) Plafons: Plafons tipus sandwich amb la seguent composició: 

c) Exteriors: Xapa d´acer galvanitzada i pintada de color a especific per la 

Direcció Facultativa.  

c) Aïllament: Manta de fibra de vidre d´alta densitat, de 25 a 50 mm de gruix 

d’acord a la dimensió del climatitzador. 

El material de l´aïllament dels climatitzadors ha de ser classificació al foc 

M0 (No Combustible). No s´acceptaran per tant, aïllament del tipus 

d´escumes de poliuretà injectades.  

d) Interior: Xapa d´acer galvanitzada llisa de 1,55 de gurix en el sol i de 0,8 

en laterals i sostre. 

e) Execució per a intempèrie: Els climatitzadors per ser instal. lats en 

intempèrie hauran d´estar construïts amb consideracions especials 

respecte a les inclemències climatològiques:gruixos d´aïllament, 

possibilitat de glaçades, caigudes de llamp, protecció per a la radiacció 

solar directa o la pluja. En particular, el disseny del climatitzador ha 

d´impedir l´entrada i acumulació d´aigua de pluja en la unitat 

f) Coeficients de transmissió i atenuació: Els plafons compleixen una doble 

funció d´aïllament tèrmic i acústic de la unitat. Els valors màxims del 

coeficient de transmissió tèrmica (K, en W/m2K) i mínims del coeficient 

d´atenuació acústica (A, en dBA) seran entre 25 mm d’aillament amb un 

coeficient de transmissió 1,1 W/m2K i 50 mm amb un coeficient de 0,6 

W/m2K, amb atenuació de 22 i 29 dBA respectivament. 

g) Resistència mecànica: Els sols de les unitats seran piconables, i els 

plafons seran en general rígids i no deformables. Les pressions mínimes 

(positives i negatives) que ha de suportar els plafons sense deformar-se 

seran entre 1200 i 1800 Pa. 

h) Estanquiat: Els plafons es fixaran al bastidor fermament cargolats, amb 

juntes de goma entre plafons i bastidor per garantir l´estanquitat. Les 

pèrdues (fuites) o entrades d´aire pels plafons del climatitzador no han 

de supersr el 3% del cabal d´aire mogut pel climatitzador.  
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Accessos a l´interior del climatitzador 

 

Els plafons de la unitat hauran d´incorporar sistemes d´accés per realitzar 

operacions de verificació i manteniment en l´interior dels climatitzadors. Els accesos 

mínims obligatoris seran: 

 

Ventiladors: canvi corretges i motor 

Filtres: canvi filtres 

Bateries: neteja, pentinat, safatacondensats 

Humectadors: neteja, cubetes 

Recuperadors: neteja, pentinat, safatacondensats 

 

La dimensió dels accessos serà tal que permeti realitzar fàcilment les 

operacions anteriorment descrites. En el cas dels climatitzadors grans, permetrà 

l´accés de personal a l´interior de la unitat.  

Per a climatitzadors petits, els accessos es realitzaran amb plafons que es 

puguin extreure en la seva totalitat, amb tanques de tipus ràpid, sense eines, amb 

junta d´estanquitat.  

Per a climatitzadors mitjans i grans, es disposaran portes amb frontisses i 

tanques tipus ràpid, sense eines ni panys, amb tanca accionable també des de 

l´interior (per evitar quedar-se tancat).  

En els climatitzadors grans es practicaran espieres d´inspecció en accessos, 

amb vidre transparent de seguretat, de 10mm de gruix. L´espiera serà circular, de 

diàmetre mínim 25cm.  

En els climatitzadors grans s´instal. larà llum interior en les zones d´accés, 

accionable des d´un sol interruptor per a tot el climatitzador, situat en un plafó lateral 

del mateix (costat d´accessos). Els llums de paret es fixaran parets interiors dels 

plafons, seran estancs, IP 65, en foneria d´alumini, làmpada incandescent de60W a 

220V. La instal. lació elèctrica associada a aquesta il. luminació serà estanca.  

 

Placa de característiques de la unitat 
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La unitat haurà d´incorporar en lloc ben visible una placa metàl. lica de 

característiques, reblonada al climatitzador i amb les característiques gravades de 

forma indeleble en la mateixa. Les dades mínimes que han de figurar són: 

 

a)Marca, model i número de sèrie del climatitzador 

b)Data de fabricació 

c)Cabal d´aire ventilador/s 

d)Potència elèctrica motor/s ventilador/s 

e)Pressió disponible ventilador/s 

f)Potència tèrmica bateria/es 

 

Ventilador (impulsió-retorn) 

 

a)Ventilador: Centrífug, doble aspiració, equilibrat dinàmica i estàticament, 

amb pales d´acció (fins a 800 Pa de Ptotal) o de reacció (a partir de 800 Pa 

de Ptotal). Ha de permetre la mesura de les seves reduccions amb un 

tacòmetre.  

El ventilador es seleccionarà seguint els criteris de: màxim rendiment (al 

menys un 70%), mínim nivell sonor i mínim cost;i per aquest ordre.  

b)Corretges: Conexió del ventilador al motor amb politges acanalades i 

corretges trapezoïdals, dimensionades per a un 130% de la potència del 

motor. 

No s´admeten l´acoblament directe motor-ventilador. El conjunt de 

corretges-politges serà ajustable per variar el cabal ventilador en un 10%. 

Totes les corretges incorporaran un coure-corretges de protecció, amb 

malla metàl. lica.  

c)Motor: Amb arrencada directa fins a 5, 5kW i estrella-triangle per a 

potències superiors. Velocitat de gir: 1450rpm.  Motor trifàsic, índex 

protecció IP 54. Per als petits climatitzadors, el motor podrà ser monofàsic. 

Fixat a la bancada comú motor-ventilador mitjançant una placa suport 

regulable per regular l´altura i distància respecte al ventilador.  

d)Bancada: Bancada metàl. lica comú a motor i ventilador, de xapa 

galvanitzada, recolzada sobre amortidors de vibració tipus molla. Per als 

petits climatitzadors, els amortidors podran ser del tipus tacs de goma.  
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e)Embocadura: La posició de descàrrega del ventilador pot ser horitzontal 

frontal, vertical ascendent i vertical descendent. La connexió de 

l´embocadura del ventilador a l´envoltant es realitzarà amb junta flexible.  

f)Vav: Per als sistemes de Volum d´Aire Variable, s´empraran variadors 

electrònics de freqüència, manats per senyal analògica de 0-10V. A més, 

el variador limitarà el corrent d´arrencada del motor a un 120% del nominal. 

El variador tindrà protecció tèrmica incorporada.  

g)Distàncies: La cambra del ventilador haurà de dimensionar-se de manera 

que el ventilador mantingui les següents distàncies mínimes amb altres 

elements: 

 

-En l´aspiració del ventilador, 30 cm per a climatitzadors petits i mitjans i 

60cm per a grans climatitzadors.  

-En els laterals del ventilador es mantindrà una distància mínima igual a ¾” 

del diàmetre de les oïdes del ventilador, amb un mínim de 30cm.  

-En la descàrrega del ventilador es mantindrà una obertura màxima de 45cm 

entre la boca del ventilador i l´element aigües avall del climatitzador, amb un 

mínim de 60cm per a petits climatitzadors i 120cm per a climatitzadors 

mitjans i grans. En aquests últims, a més, s´instal. larà un element deflector 

en la boca del ventilador per repartir i obrir la descàrrega d´aire.  

 

Comportes 

 

La secció de comportes serveix per regular la quantitat d´aspiració, 

descàrrega i mescla d´aire. Les comportes es construiran amb lamel. les de xapa 

d´acer galvanitzada, d´accionament oposat, amb perfil aerodinàmic, coixinets plàstics 

i bieles i accionaments fora del flux de l´aire.  

L´accionament de les comportes pot ser manual (per fixar en una posició) o 

motoritzat (per a regulació, amb actuadors tot-res o proporcionals). 

Els actuadors s´instal. laran en l´interior del climatitzador, i del caball adequat 

a la resistència de les comportes.  
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En climatitzadors d´intempèrie, les comportes de presa i descàrrega d´aire 

es situaran en posició vertical (en els laterals del climatitzador) per evitar entrada 

d´aigua en cas de pluja. Per evitar tallacircuits de l´aire, s´instal. laran en costats 

oposats del climatitzador. Incorporaran malla antiocells i lamel. les exteriors amb perfil 

antipluja.  

Les comportes d´aspiració i mescla haurien d´estar perfectament a 90 graus 

per optimitzar el rendiment de la secció de comportes, aconseguint una bona 

homogeneïtat en la mescla d´aire.  

Les comportes hauran de poder estar tarades per mantenir un mínim pas 

d´aire. La posició d´obertura de les comportes haurà de poder veure´s des de l´exterior 

amb un indicador mecànic.  

Quan hi hagi comportes de regulació motoritzades, s´han de seleccionar per 

a q la seva característica de control sigui lineal. 

La comporta de regulació ha de produir un increment de pressió equivalent 

a la diferència de pressió entre les cambres de descàrrega i aire exterior, i haurà de 

complementar a la comporta de presa d´aire exterior, per assegurar el cabal d´aire 

constant a través del climatitzador.  

 

Bateries 

 

En la secció de bateries es produeix l´atemperament de l´aire, refredant-lo 

(per aigua freda o expansió directa de refrigerant) o escalfant-lo (per aigua calenta o 

resistències elèctriques).  

 

a.-Escalfament per aigua: 

 

Bastidor en xapa acer galvanitzada. Tubs de coure i aletes d´alumini, unió 

per expansió mecànica del coure. En execució especial (ambients marins i molt 

agressius), les aletes seran de coure. Col. lectors d´acer galvanitzat. La bateria 

incorporarà purgador d´aire i desguàs, conduït fins a baixant.  

La circulació d´aigua per la bateria serà a contracorrent respecte al flux 

d´aire, això és, l´aigua entrarà a la bateria per la part inferior de la última fila, i sortirà 

per la part superior de la primera fila.  
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Per garantir un mínim temps de contacte de l´aire amb la bateria, el número 

mínim de files serà de 2.  

 

Velocitat màxima de pas d´aire per bateria:  3, 5m/s 

Pressió de prova:  30kg/cm2 

Pressió de treball:  15kg/cm2 

Velocitat d´aigua en bateria:  1, 5m/s 

 

Filtres 

 

La secció estarà formada per mòduls de dimensions màximes 600x600mm. 

Marc del mòdul d´acer galvanitzat. Fixació al climatitzador amb sistema ràpid (tipus 

clips) i amb junta d´estanquitat per evitar by-pass d´aire. 

El material dels filtres serà no inflamable (classificació M1). Els diferents tipus 

de filtres que es poden especificar són: 

 

a.-Prefiltres plans o en V: 

 

S´utilitzaran com a prefiltres d´altres filtres de més rendiment.  

 

Material:  Fibra de vidre o sintètica (rentable) 

Classe de filtre:  EU4 

Rendiment:  90% pols sintètica (tamany mig partícules:4um) 

--% pols atmosfèrica 

Pèrdua de càrrega:  50-100 Pa (net-brut) 

 

b.-Filtres de bosses: 

 

Filtres d´alta eficàcia, amb marc frontal i bosses en V instal. lades 

verticalment.  

 

Material:  Fibra de vidre (rebutjable) 

Classe de filtre:  EU7 

Rendiment:  98% pols sintètica (tamany mig partícules:4um) 
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85% pols atmosfèrica 

Pèrdua de carrega:  150-300 Pa (net-brut) 

 

Recuperació de calor 

 

Le seccions de recuperació de calor serveixen per aprofitar part de l´energia 

de l´aire viciat que es descarrega per preescalfar o prerefredar l´aire fresc de 

ventilació. Existeixen tres possibles sistemes: 

 

a.-Recuperadors estàtics o de plaques: 

 

Envoltant en acer galvanitzat tipus sandwich, com la resta del climatitzador. 

Bloc intercanviador en xapes d´alumini de 0, 2mm de gruix, espaiades entre 

3, 0 i 8, 0mm. El fluxe d´aire ha de ser creuat. La velocitat màxima de pas 

d´aire és 3, 0m/s. La pressió màxima diferencial entre els dos flux que ha 

de poder suportar és 1200 Pa. El rendiment mínim ha de ser del 50% del 

calor sensible disponible.  

Opcionalment, si l´intercambiador realitza intercanvi latent, haurà 

d´incorporar safata aïllada de recollida de condensats i sifó per a desguàs.  

El climatitzador ha d´incorporar un sistema per a by-passar el recuperador 

estàtic quan no interessi l´intercanvi de calor (per exemple, per realitzar 

free-cooling).  

 

Silenciadors 

 

El soroll generat pels ventiladors del climatitzador i per altres elements del 

mateix es transmet de dues maneres a l´exterior: 

 

Radiant: Les ones sonores són radiades a l´exterior a través de l´envoltant 

del climatitzador. El soroll radiant es redueix amb l´aïllament tèrmic-acústic 

de les parets de l´envoltant del climatitzador.  

En conducte: Les ones sonores són transportades en l´aire de climatització. 

Per reduir aquest soroll, es poden instal. lar silenciadors d´aire en els 

climatitzadors.  
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Els silenciadors estaran formats per plafons amb marc de xapa d´acer 

galvanitzada i emplenats de llana mineral amb un vel de fibra de vidre per impedir 

l´arrossegament de partícules (abrasió) i evitar que estigui afectat per variacions 

d´humitat. El material del silenciador serà incombustible. El conjunt de plafons formarà 

una secció uniforme amb un envoltant d´acer galvanitzat.  

El silenciador pot anar instal. lat en el conducte, i en aquest cas anirà 

convenientment aïllat com la resta del conducte. Tambè pot estar allotjat en el 

climatitzador, dintre d´una secció del mateix.  

El nivell d´atenuació del silenciador serà l´indicat en el projecte, amb un 

mínim de 30 dBA. La màxima pèrdua de càrrega admissible és de 60 Pa.  

 

Instal. lació elèctrica 

 

Es realitzarà amb cable tipus VV0, 6/1 kV, mànega, continu des del quadre 

elèctric fins a l´element alimentat. La canalització serà sota tub o safata. La connexió 

final a la unitat es realitzarà amb tub aïllant flexible reforçat (IP67) i raco de connexió.  

En climatitzadors mitjans i grans, s´instal. larà un interruptor de seccionament 

de seguretat, per a cada escomesa elèctrica, col. locat en el propi climatitzador, per 

realitzar operacions de manteniment en el climatitzador.  

 

Instal. lació de control 

 

Els diferents elements captadors (sondes) i actuadors s´instal. laran en el 

climatitzador de manera que no provoquin ponts tèrmics.  

Les sondes d´humitat, temperatura i pressió han de penetrar en el 

climatitzador al menys un 25% de la dimensió lateral del mateix, per poder mesurar 

valors significatius.  

La instal. lació dels diferents elements es realitzarà d´acord amb les seves 

especificacions. En el cas de climatitzadors en intempèrie, els elements hauran d´estar 

adequadament protegits.  



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Pàgina 115 de 133 
 

 

 

B2 CONDUCTES DE XAPA GALVANITZADA 

 

Dimensions 

 

Les dimensions dels conductes de xapa galvanitzada s´ajustaran als indicats 

en la norma UNE 100-101-84.  

 

 

Classificació 

 

La resistència estructural d´un conducte i la seva estanquitat a les fuites 

d´aire depenen de la pressió de l´aire al conducte. El soroll, les vibracions i les pèrdues 

per fricció depenen de la velocitat de l´aire en el conducte.  

Els conductes es classifiquen d´acord a la màxima pressió en exercici de 

l´aire i a la màxima velocitat de la mateixa, segons la següent taula: 

 

Tipus de conducte Pressió màxima Velocitat màxima 

 

B1 150 Pa 10 m/s 

B2 250 Pa 12,5 m/s 

B3 500 Pa 12,5 m/s 

 

Quan existeixi la possibilitat d´un tancament ràpid d´una comporta, s´instal. 

larà un dispositiu de descàrrega de la sobrepressió que es crearia o bé una xarxa de 

conductes amb classificació suficient per a suportar la sobrepressió màxima 

presumible.  

 

 

Estanquitat 
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Per a la obtenció de la estanquitat dels conductes segons s´indica en la 

norma UNE 100-102-88 és necessari segellar les unions en la forma indicada a 

continuació: 

 

-Classe B. 1, B. 2 i B. 3: Segellar unions transversals.  

-Classe M. 1 i M. 2: Segellar les unions transversals i les unions longitudinals.  

-Classe M. 3 i A. 1: Segellar tots els elements d´unió transversal i longitudinal, 

les connexions, les cantonades, els cargols, etc. 

 

Un cop acabada la xarxa de conductes es provarà el grau de estanquitat de 

la instal. lació tal com indica la norma UNE 100-104-88, complimentant-se el full de 

prova de conductes descrita en l´annex D de l´esmentada norma.  

 

 

Conductes rectangulars: gruixos de xapa, unions i reforços 

 

Els gruixos nominals de xapa i els tipus i distàncies de reforços transversals, 

incloses les unions transversals quan aquestes constitueixen un reforç, estan donats 

en funció de la classe de conducte i de la seva dimensió màxima transversal, basant-

se en les següents limitacions: 

 

-la deflexió màxima permesa als membres dels reforços transversals no serà 

mai superior a 6mm.  

-les unions transversals han de ser capaces de resistir una pressió igual a 1, 

5 vegades la màxima pressió de treball que defineixi la classe, sense 

deformar-se permanentment o cedir.  

-la deflexió màxima permesa per a les xapes dels conductes rectangulars és 

la següent: 

 

-10mm per a conductes de fins a 300mm de costat.  

-12mm per a conductes de fins 450mm de costat,  

-16mm per a conductes de fins a 600mm de costat,  

-20mm per a conductes de més de 600mm de costat,  



 

 

Projecte executiu d’instal.lacions per la recuperació del Centre Obrer 

Recreatiu  Montesquiu (Barcelona). 

  Pàgina 117 de 133 
 

Els gruixos, unions i reforços permesos es detallen en la norma UNE 100-

102-88. No es permet l´ús de les unions transversals UT. 12, UT. 12-R1, UT. 12-R2 i 

UT. 14, per als conductes de la classe M. 2, M. 3 i A. 1.  

El matritzat a punta de diamant o amb ondulació transversal es prescriu per 

a conductes amb un costat major o igual a 500mm, a menys que tinguin un aïllament 

interior o exterior del tipus rígid, sòlidament ancorat a les xapes del conducte.  

El matritzat a punta de diamant o amb ondulació transversal no afecta els 

requeriments de reforços transversals i, per tant, no pot considerar-se substitutiu dels 

reforços.  

Es recomana que els conductes amb pressió negativa no tinguin matritzat;si 

el tenen, la deflexió ha de estar cap a l´interior.  

Els reforços fets mitjançant xapa d´acer de gruix nominal igual o inferior a 1, 

5mm, hauran de ser galvanitzats;els reforços fets mitjançant perfils normalitzats de 

gruix superior a l´esmentat anteriorment podran ser d´acer negre.  

En l´apartat 9. 3 de la norma UNE 100. 102-88 es donen alguns detalls 

d´unions transversals, amb o sense reforç, portes i plafons d´accé, connexions, 

bateries en conductes, canvis de secció, aspes, derivacions i corbes.  

Les unions de conductes amb el climatitzador, es realitzaran amb maniguet 

elàstic ignífug d´execució intempèrie.  

En el pas de conductes junt a elements metàl. lics o d´obra que ofereixin la 

possibilitat d´un contacte fortuït, es disposarà un aïllament entre conducte i element 

per evitar la transmissió de vibracións.  

Totes les corbes en conductes amb un costat de més de 500mm portaran 

aletes direccionals.  

 

 

Conductes circulars: gruixos de xapa, unions i reforços 

 

Les unions longitudinals per a conductes circulars poden ser: 

 

-UL. 1: Engatellada en espiral 

-UL. 1: Engatellada-reforçada en espiral 

-UL. 2: Engatellada longitudinal 

-UL. 3: Soldada 
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-UL. 4: Sobreposada i enribetada o soldada a punts cada 50mm 

 

D´acord a la pressió de exercici de la xarxa de conductes, els tipus d´unions 

longitudinals que poden fer servir són els que s´indiquen en la següent taula: 

 

Tipus de conducte Ti`pus d’unió 

 

B1 Totes 

B2 Totes 

B3 Totes menys UL.4 

 

Els gruixos nominals de xapa en dècimes de mil.límetre per a conductes 

circulars de la classe B1, B2 i B3, seran entre 4 dècimes per conductes de diàmetre 

inferior a 200 mm fins a 1 mm per conductes fins a 1500 mm de diàmetre. 

 

(1) Amb unió transversal a maniguet o banda sobreposada.  

(2) Amb unió transversal a brida.  

 

Per a les unions transversals es farà servir la unió a banda sobreposada, la 

unió amb maniguet o la unió a brida. En la UNE 100-102-88 es mostren els detalls de 

les unions descrites. La unió amb banda sobreposada només s´utilitzarà amb 

conductes amb unió longitudinal soldada.  

Les unions a maniguet o amb banda podran utilitzar-se sempre per a 

diàmetres de fins a 900mm per als conductes de classe B. 1, B. 2 i B. 3 i de fins a 

600mm per als conductes de classe M. 1, M. 2, M. 3 i A. 1.  

Per a diàmetres superiors als indicats es recomanable utilitzar la unió a brida. 

En la norma UNE 100-102-88 es donen detalls de peces especials i connexions 

flexibles per a conductes circulars.  

 

Suport dels conductes horitzantals 

 

Els suports de conductes en xapa galvanitzada s´ajustaran a allò indicat en 

la norma UNE 100-103-84.  
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El sistema de suport d´un conducte tindrà les dimensions dels elements que 

li constitueixen i estarà espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, 

el pes del conducte i del sei aïllament tèrmic així com el seu propi pes. El sistema de 

suport es compon d´ancoratge, tirants i fixació del conducte al suport.  

El sistema d´ancoratge adoptat no haurà d´afeblir la estructura de l´edifici i 

la relació entre la càrrega que grava sobre l´element d´ancoratge i la càrrega que 

determina l´arrencament del mateix, no haurà de ser mai inferior a 1:4.  

Els tirants seran fleixos de xapa d´acer galvanitzat, o bé platines o barres 

d´acer no tractat superficialment. Les barres seran galvanitzades si treballen en 

ambients corrosius, protegint-se amb pintura anticorrosiva aquelles parts del suport 

que hagin perdut el galvanitzat a conseqüència de la seva mecanització. L´angle 

màxim entre la vertical i el tirant és de 10º. No s´utilitzaran filferros com suports 

definitius o permanents.  

Per a la fixació del conducte als tirants podran utilitzar-se cargols rosca-xapa 

o reblons, només per a conductes de la classe B. 1, B. 2 i B. 3. En aquest cas, la 

penetració en el conducte deu ser evitada en lo possible. Els conductes de classe M. 

1, M. 2, M. 3 i A. 1 deuran fixar-se als tirants a través dels seus elements de reforç o 

descansaran en un perfil que s´uneix als tirants mitjançant elements roscats. En cap 

cas s´admetrà la unió del suport per mitjà de cargols o reblons als conductes 

d´aquestes classes.  

Per a conductes rectangulars, l´espaiament màxim entre suports contigus i 

la secció de les barres o platines, en funció del perímetre del conducte rectangular i 

de la secció de los tirants s´estableix en la taula I de la norma UNE 100-103-84.  

Sempre que sigui possible s´emplaçaran els suports a prop de les unions transversals 

del conducte. Quan la màxima suma de costats o semiperímetre sigui superior a 4, 

8m es necessari realitzar un estudi de pesos seguint el descrit en l´annex A de la 

norma UNE 100-103-84.  

En la següent taula s´indiquen les seccions necessàries dels fleixos per a 

una distància màxima entre suports de 3, 5m per als conductes circulars. La secció 

del collaret serà igual a la del tirant.  

Es recomana emplaçar els suports a prop de les unions transversals.  
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Suport dels conductes verticals 

 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un forjat o a una 

paret vertical.  

La distància màxima permesa entre suports verticals es conformarà als 

següents criteris: 

 

-Fins a 8m (2 pisos) per a conductes rectangulars de fins a 2m de perímetre.  

-Fins a 4m (1 pis) per a conductes de dimensions superiors a les esmentades 

per al cas anterior.  

 

En els punts d´ancoratge a la paret, s´adoptarà un factor de seguretat de 1 

a 4 i unes càrregues de tracció i tall igual a la meitat del pes.  

La fixació del conducte al suport s´efectuarà per mitjà de cargols rosca-xapa 

o reblons per a conductes de classe B. 1, B. 2 i B. 3 i quan les dimensions no 

ultrapassen els 750mm en costat.  

Per a dimensions superiors o per a les classes M. 1, M. 2, M. 3 i A. 1, la 

fixació es farà por mitjà de soldadures a punts o a través dels seus reforços 

transversals per mitjà de barres o perfils.  

 

 

B.4.-REIXES D´IMPULSIÓ I RETORN 

 

 

Les reixes per a impulsió i retorn d´aire poden anar instal. lades en 

paraments (parets, sostres o sols) o directament sobre conductes. Estan formades per 

part frontal, marc i accesoris: 

 

 

Part frontal 
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El frontal de la reixa estarà format per lamel. les horitzontals, que poden ser 

ajustables de forma o fixes. Les lamel. les seran d´alumini o xapa d´acer, acabades 

amb pintura al forn o lacades. No s´acceptaran reixes en plàstic.  

 

Marc i premarc 

 

Quan així s´especifiqui en el projecte, les reixes disposaran de marc del 

mateix material i acabats que la part frontal. El marc es realitzarà amb perfils a biaix 

de cartabó i units de forma estanca, amb junta perimetral. Quan les reixes s´instal. lin 

sobre paraments, es col. locarà un premarc en el parament, al que es fixarà la reixa. 

El premarc serà de xapa galvanitzada, llevat quan es fixi sobre guix, que serà de fusta 

(per evitar oxidacions).  

 

Accesoris 

 

a.Les reixes d´impulsió, incorporaran en la seva part posterior un rectificador 

de direcció d´aire, format per lamal. les deflectores verticals ajustables 

individualment des del frontal de la reixa.  

 

b.-Les reixes d´impulsió i retorn incorporaran en la seva part posterior una 

comporta de regulació de cabal del tipus de lamel. les oposades, regulable 

des del frontal de la reixa.  

 

c.-Opcionalment, la reixa pot incorporar un filtre d´aire en la seva part 

posterior. El filtre del tipus pla, rentable, amb marc metàl. lic, accessible al 

retirar la reixa. El material del filtre haurà de ser classificació al foc M1, i la 

seva eficàcia mínima serà EU4. No s´acceptaran filtres del tipus no 

aprofitable i/o amb marc de cartró.  

 

Criteris d´instal. lació 

 

a.-Les reixes poden ser muntades directament sobre conducte o a través 

d´un premarc sobre paraments. 
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No s´acceptarà la fixació de reixes directament a plaques de fals sostre, dons 

podria provocar pandeigs de les plaques. 

Les reixes en fals sostre es fixaran amb suport fins a forjat o amb travessers 

als perfils del fals sostre. No s´acceptarà la fixació de reixes amb cargols 

vistos en el frontal.  

b.-Connexió de reixes:en el cas de reixes de tipus lineal, es disposarà una 

connexió cada 1500mm de reixa o fracció. La connexió normal serà a 

conducte a través d´una embocadura del mateix material que el conducte. 

L´obertura de l´embocadura des de el conducte a la reixa no serà en principi 

major de 60 (30 per cada costat).  

L´interior de l´embocadura haurà de ser pintat de negre per a que no pugui 

veure´s el conducte des de l´exterior de la reixeta.  

Si no és possible limitar l´angle d´obertura a l´embocadura, s´admetran 

embocadures amb obertures majors (fins a 120) si s´instal. len guies 

deflectores d´aire en l´embocadura per garantir un bon repartiment de l´aire 

per tota la reixa. Com alternativa a aquesta solució, s´admetran cannexions 

amb plenum de xapa galvanitzada aïllada interiorment i xapa interior 

perforada equalitzadora de l´aire, amb connexió a conducte principal a través 

de conducte flexible circular.  

 

c.-Selecció de reixes: segons indicacions del fabricant, amb els següents 

criteris: 

 

Velocitat màxima efectiva de sortida d´aire: 4m/s 

Nivell sonor màxim: 40dBA 

Velocitat màxima d´aire en la zona ocupada: 0, 25m/s 

 

d.-Les reixes hauran de ser primeres marques del mercat, amb les seves 

característiques tècniques referenciades en catàlegs actualitzats i 

comprobables en laboratoris del fabricant en cas de discrepància. No 

s´admetran reixes fabricades sense referències fiables.  

 

e.-L´acabat (color) i model de les reixes hauran de ser sotmesos a 

l´aprovació prèvia de la Direcció.  
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B.5.-BOQUES CIRCULARS DE VENTILACIÓ 

 

Les boques circulars de ventilació tenen la seva aplicació per a impulsió i 

extracció de petits cabals d´aire. Estan formades per un cèrcol circular perimetral i un 

disc central. El material d´ambdós elements serà la xapa d´acer pintada al forn. No 

s´acceptaran boques en plàstic.  

El cèrcol circular es fixarà a parament (paret o sostre) amb fixació oculta. Per 

garantir un seient correcte, el cèrcol circular incorporarà una junta d´estanquitat. No 

s´acceptaran fixacions amb cargols vistos en la part frontal de la boca de ventilació. El 

disc central es fixarà a un pont de muntatge del cèrcol circular a través d´un espàrrec 

central.  

La regulació de cabal de la boca de ventilació es realitza per retació del disc 

central, i fixant una femella en l´esparrec per fer de topall.   

La connexió de la boca de ventilació al conducte principal es realitzarà amb 

conducte flexible circular.  

Les boques de ventilació hauran de ser de primeres marques del mercat, 

amb les seves característiques tècniques referenciades en catàlegs actualitzats i 

comprobables en laboratoris del fabricant en cas de discrepància. No s´admetran 

boques de ventilació fabricades sense referències fiables.  

L´acabat (color) i model de les boques de ventilació haurà de ser sotmès a 

l´aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.  

 

 

B.6.-SUPORTS PER CANONADES 

 

Els suports de les columnes i baixants abraçaran sencerament el tub 

mitjançant platina corbada en forma de semicercles amb orelles perforades per unir 

els dos semicercles mitjançant cargols i femelles, fixats a elements de la pròpia 

construcció si és possible o a perfils metàl. lics disposats a l´efecte.  

Els suports de les distribucions horitzontals es realitzaran mitjançant un 

element format per dos perfils en L units entre si pels extrems amb platines, deixant 

entre ambdós perfils una escletxa de 2cm aproximadament suportats del sostre amb 

barra roscada ancorada al mateix spritox.  
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Les canonades es recolzaran en el suport mitjançantcanyes soldades al 

perfil i de diàmetre immediatament superior al de la canonada que suporta i disposant 

una brida para subjectar el tub. D´aquesta forma el tub pot dilatar lliurement llevat els 

punts que es determina com a fixes. Entre la mitja canya, brida i el tub es disposarà 

una junta de goma es tindrà cura que entre el suport en V, la barra roscada i la femella 

hi hagi algun element antivibratori.  

Els suports dels col. lectors dels baixants es realitzaran amb perfils en U 

suportats del sostre amb barra roscada ancorada al mateix spitrox. La subjecció del 

col. lector al perfil es realitzarà mitjanánt platina adaptada al tub i cargolada al perfil.  

Els suports de les canonades de lampisteria i climatització portaran una junta 

de goma que abraci sencerament el tub per evitar el contacte directe del tub amb el 

suport. En les canonades de les instal. lacións d´extinció d´incendis la junta de goma 

es substituirà per tres capes de cinta adhesiva plàstica per cumplir les especificacions 

de les companyies d´assegurances.  

Tots els elements metàl. lics muntats a la intempèrie seran construïts en 

perfils laminats d´acer i posteriorment galvanitzats, tota els cargoleria, femelles, 

cargols, volanderes, etc. estaran construïts en acer inoxidable.  

Tots els elements metàl. lics muntats al interior de l´edifici seran construïts 

en perfils laminats d´acer i recoberts amb pintura anticorrosiba, tota la cargoleria, 

femelles, cargols, volanderes, etc. estaran construïts en acer i posteriorment 

“pavonats”.  

La distancia màxima entre suports, per a canonades d´acer negre i acer 

galvanitzat, serà la indicada en la següent taula: 

 

 

B.8.-CANONADES PVC PER A DESGUASSOS I BAIXANTS 

 

Els tubs es designaran pel seu diàmetre nominal i seran del tipus i gruix de 

parets indicat en els amidaments.  

Els tubs hauran de presentar interior i exteriorment una superfície regular i 

llisa, estan els extrems i accessoris perfectament nets abans de realitzar les unions.  
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Per a les unions de tubs, derivacions i canvis de direcció s´utilitzaran sempre 

accessoris prefabricats normalitzats, acceptan-se els corbats en calent i perforacions 

en els tubs només en els casos autoritzats per la D. F. Per als baixants s´utilitzaràn 

copes o juntes de goma.  

Al travessar els murs i sols s´utilitzaran maniguets que reservin al voltant del 

tub un espai buit anul. lar de 3 a 5cm i de cap manera han de quedar bloquejats per 

murs i forjats. En els llocs que sigui necessari es col. locaran peces especials de 

dilatació per deixar treballar al tub lliurement.  

Els suports brides es col. locaran a distàncies no superiors a 1, 5m en trams 

verticals i 1, 0m en trams horitzontals.  

Les unions dels tubs de PVC amb altres materials es realitzaran sempre amb 

peces de llautó o amb unions a tub metàl. lic.  

En els extrems de cada tram horitzontal de gran longitud es disposarà d´un 

tap registre.  

Altrament es disposarà de tap de registre a “peu de baixant”.  

Els desguassos d´aparells es realitzaran amb canonada de PVC sèrie C 

segons UNE 53. 114. Els baixants fecals i mixtes es realitzaran amb canonada sèrie 

“C” segons UNE 53. 114.  

Només els baixants pluvials o ventilacions es podran realitzar amb canonada 

de PVC sèrie “F” segons UNE 53. 114.  

 

B.9.-VALVULES DE PAPALLONA I DE BOLA 

 

 

Les vàlvules previstes en projecte per a interrupció del fluxe de l´aigua seran 

del tipus bola roscades fins a 2” i de tipus papallona amb brides per als diàmetres 

superiors.  

Hauran de permetre una pressió de prova del 50% superior a la de treball 

sense que es produeixin degoteigs durant la prova.  

Totes les vàlvules s´instal. laran en llocs accessibles.  

Quan la canonada no vagi encastada en el mur es col. locarà una brida a 

una distància no major de 15cm de la vàlvula per impedir tot moviment de la canonada.  

Cap vàlvula s´instal. larà amb la seva biela per sota de l´horitzontal.  
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Tota vàlvula portarà penjat un disc PVC de 12cm de diàmetre en sala de 

màquines i de 8cm en la resta dels casos, de diferents colors, amb indicació del tipus 

de circuit i quantes indicacions siguin precises per al correcte funcionament de la 

instal. lació. El preu d´aquestes senyalitzacions ha d´estar inclòs en el preu unitari de 

les vàlvules.  

 

 

B.11.-ACTUADOR PER A VÀLVULA DE DUES I TRES VIES, ACCIÓ 

PROPORCIONAL.  

 

L´actuador proporcional per a modulació de vàlvules de 2 i 3 vies consta 

d´un motor síncron i un sistema de transmissió per a l´accionament de cossos de 

vàlvula de seient. El motor deixa d´operar quan la resistència trobada assoleix un 

valor prefixat.  

L´alimentació elèctrica de la vàlvula és a 24 V, i el seu control mitjançant 

un senyal 0-10 V. La força mínima de tancament serà de 600 N.  

L´actuador haurà de disposar de la possibilitat d´accionar la vàlvula de 

forma manual.  

Si l´actuador s´especifica amb contactes auxiliars, aquests donaran 

informació sobre els estats “Obert” i “Tancat” de la vàlvula en forma de contactes 

lliures de tensió.  

Si l´actuador s´especifica amb contactes auxiliars, aquest donarà 

informació sobre la posició de la vàlvula en forma d´un senyal 4-20 mA.  

Si l´actuador va destinat a vàlvula mescladora per a Aigua Calenta 

Sanitària, haurà de ser tipus “acció ràpida”, amb un temps d´actuació no superior a 

30 segons.  

 

 

B.14.-AÏLLAMENT ESCUMA ELASTOMÈRICA 
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Totes les superfícies i canonades estaran perfectament netes i seques 

abans d´aplicar-se l´aïllament i un cop que la canonada i equips hagin estat 

sotmesos a les proves i assaigs de pressió.  

Per aïllar canonades que encara ja instal. lades en el seu lloc definitiu, es 

lliscarà la camisa aïllant per la canonada abans de roscar-la o soldar-la. Un cop col. 

locats s´aplicarà una capa de cola pressionant les superficies a unir.  

Per aïllar canonades ja instal. lades es tallarà la camisa aïllant flexible 

longitudinalment amb un ganivet. Tallada la camisa aïllant s´ha d´encaixar en la 

canonada. El tall i les unions es segellaran amb cola aplicada uniformement i 

geugerament, pressionant les dues superfícies una contra l´altra fermament durant 

alguns minuts desprès d´aplicar la cola per a que segellin les cèl. lules de la camisa 

aïllant formant una barrera de vapor. S´aïllaran igualment totes les vàlvules i 

accessoris.  

Un cop col. locat l´aïllament es procedirà a la protecció i senyalització de 

les conduccions amb dues capes de pintura vinílica.  
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 JUSTIFICACIÓ CTE D’INSTAL.LACIONS 
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HS3 Qualitat de l’aire interior  

 

Els espais afectats per les actuacions d’aquest projecte, no tenen ocupació 

permanent i la ventilació prevista serà de 0,7 l/s per m2 en magatzems i altres recintes 

tècnics.  

La sala disposarà de ventilació a raó de 30 m3/h persona amb un sistema de 

recuperació energètica. 

La categorització de la ventilació i filtratge es: 

 

Categoria ventilació  IDA3 

Categoria de filtratge  ODA1 

Categoria aire d’extracció  AE1 

 

 

HS4 Subministrament d’aigua potable 

 

L’edifici disposa de connexió a la xarxa d’aigua potable amb comptador 

propi. 

 

 

HS5 Evacuació d’aigües 

 

L’edifici disposa de connexió a la xarxa pública  de clavegueram on es 

connectaran els equipaments sanitaris previstos. 

 

 

HS6 Protecció en front del radó 

 

No es d’aplicació. 

 

 

HE2 Condicions de les instal.lacions tèrmiques 
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Es preveu condicionar l’edifici per complimentar els coeficients de 

transmissió tèrmica dels diferents tancaments. 

 

 

HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

 

Els nivells previstos d’il.luminació a les diferents dependències serà : 

 

 

Vestíbul  300 luxs 

Magatzems 200 luxs 

Serveis 200 luxs 

Sala d’actes 250 luxs 

 

La sala de públic VEE 4,25 W/m2. 

 

 

HE4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

 

No es d’aplicació donat que el cabal diària de consum d’aigua calenta sanitària 

es inferior a 50 l/dia. 

 

 

HE5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

 

No es d’aplicació normativa  tot i que es preveu un sistema de captació 

fotovoltaica per una potència de 25 kWp que es connectarà al quadre general de 

l’edifici. (S’adjunta separata justificativa de dimensionat i disseny) 
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SUA4 SEGURETAT EN FRONT DEL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ 

INADEQUADA 

 

 

CONDICIONS NORMA PROJECTE 
Característiques de les 
lluminàries 

Alçada de col·locació ≥ 2,00m per sobre el nivell 
de terra 2,50 

Ubicació  Criteri general Cada porta de sortida, en 
equips de seguretat, perill 
potencial 

SI 

Se’n garantirà  la 
disposició en:  

Portes existents en els 
recorreguts d’evacuació 

SI 

A les escales  SI 
Canvi de nivell SI 
Canvis de direcció i en les 
interseccions de 
passadissos 

SI 

Condicions de la 
instal·lació 

Característiques  Fixa  SI 
Font pròpia d’energia SI 
Funcionament automàtic  SI 

Condicions de 
serveis 

Nivells d’Il·luminància 
horitzontal (E,lux) 
segons l’amplada de la 
via d’evacuació. 
(Valors mínims als 5s el 
50% del nivell i el 100% 
als 60s.) 

Amplada ≤ 2m  
-E ≥ 1 lux al llarg de l’eix 
central 
-E  ≥ 0,5 lux en la banda 
central 

SI 

Amplada > 2m  
-seran tractades com a 
varies bandes d’amplada  
≤ 2m 

SI 

Índex de rendiment cromàtic (Ra) de 
les làmpades 

Ra  ≥ 40 SI 

Il·luminació de les 
senyals de seguretat 
(en equips de seguretat, 
de protecció d’incendis o 
quadres de distribució) 

Tipus  De sortida PORTES 
Dels mitjans manuals de 
protecció contra incendis 

SI 

Indicatives dels primers 
auxilis 

 

Luminància 
(L,cd/m2) 

Color de seguretat de la 
senyal, per a tots: 

L ≥ 2cd/m2 2 cd/m2 

Relació de luminàncies 
dins de les sup. De 
color blanc o dins de les 
de color de seguretat( 
s’evitaran variacions 
importants entre punts 
adjacents) 

Lmax a la mínima Lmin  ≤ 10:1 10:1 

Relació de luminàncies 
entre les sup. de color 
blanc i les de color de 
seguretat. 

Lblanca i la luminància Lcolor  

serà: 5:1 ≤ relació ≤ 15.1 
5:1 

Il·luminància horitzontal (E,lux) Valors 
mínims als 5s el 50% del nivell i el 100% 
als 60s. 

E ≥ 5 lux en punts on 
s’ubiquin equips de 

seguretat, d’incendis, 
quadres de distribució 

5 lxs 
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ZONA 

NORMA 
nivell 

d’il·luminació 
mínim (lux) 

PROJECTE 

Exterior Persones Escales  10  
Resta de zones 5 0 

Persones i vehicles 10 0 

Interior  Persones  Escales  75 100 
Resta de zones 50 500/300 

Persones i vehicles 50 - 

 
 

Àmbit d’aplicació 
Zones de circulació de qualsevol ús  

  



[Escribir texto] 
 

 
 
  Página 1 de 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓ CTE DB SI 



[Escribir texto] 
 

 
 
  Página 2 de 15 

 

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT CTE DB SI 

 

-DB SI1 Objecte 6 

-DB SI2 Antecedents 6 

-DB SI3 Normativa d’aplicació 7 

-DB SI4 Dades generals 8 

-DB SI 5 Límits d’extensió de l’incendi. 

(Propagació interior, propagació exterior i  

resistència al foc de l’estructura.  

-BB SI 6 Evacuació dels ocupants 13 

-DB SI7 Instal.lacions de protecció contra incendis  

-DB SI8 Condicions per a la intervenció dels bombers 

 i d’evacuació exterior de l’edifici. 

-DB SI9 Conclusions 27 
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Justificació dels criteris de Seguretat en cas d’incendi. Requisits i 

prestacions de l’edifici. 

 

DB SI 1.-Objecte: 

 

L’objecte d’aquesta documentació es la definició del comportament de l’edifici 

definit en matèria de seguretat i protecció davant d’un incendi, garantint la 

sectorització de les diferents parts de l’edifici, l’evacuació de les persones i els 

mitjans de lluita contra un possible incendi. 

Les exigències bàsiques són les següents: 

 

SI 1 Propagació interior. 

SI 2 Propagació exterior. 

SI 3 Evacuació d’ocupants. 

SI 4 Detecció, control i extinció de l’incendi. 

SI 5 Intervenció dels bombers. 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura. 

 

 

DB SI2.-Antecedents 

 

Aquesta documentació correspon a l’adequació, reforma i millora de l’edifici del 

Centre Obrer Recreatiu a la plaça de la República nº 15 de Montesquiu. 

 

 

DB SI 3.-Normativa d’aplicació 

 

Normativa aplicada i altres documents de referència: 

 

. DB SI Seguretat en cas d'incendi R.D. 314/2006 (BOE 28/03/2006)  

 

. Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico DB 

SI- Seguridad en caso de incendio- del Código técnico de la Edificación 

Recopilació de consultes adreçades a la Dirección General de Arquitectura y 

Política de Vivienda del Ministerio de la Vivienda . 

 

 Reglamento de instalaciones de protección contraincendios  

R.D. 1942/93 (BOE:14/12/93). 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego .D. 312/2005 (BOE 2/04/2005)  

 

Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de 

29 de febrer de 2.008 Condicions de l’entorn i de l’edifici: 

 

OOMM d’aplicació 

 

Normes UNE d’aplicació 

 

 

DB SI 4.-Dades generals 

 

Tècnic redactor 

 

Ferran Gallego i Mir 

Sigma enginyers S.L. 

C/Joan Güell 149-153 entlo 4 

08028 Barcelona 

Nº col.legiat 9976 

 

Dades de l’edifici 

 

Edifici del Centre Obrer Recreatiu a la plaça República nº 15 de Montesquiu 

(Barcelona) antiga sala d’actes sense llicència actualitzada. 

L’activitat de l’edifici serà la de sala d’actes d’usos varis amb limitació 

d’aforament a 100 persones amb cadires fixes. 

L’edifici està ubicat entre mitgeres i disposa d’un únic accés. 

Aquesta documentació no afecta a la planta primera, sobre de la sala d’actes, 

actual espai d’oficines de l’Ajuntament de Montesquiu. 

 

Característiques de l’edifici 

 

L’edifici reformat conforma una sola unitat que conté els diferents serveis: 
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Planta baixa: 

 

-accés amb vestíbul 

-sala d’actes sense caixó escènic (graderia fixa) 

-Zona de serveis 

-Zona de vestidors 

-escala d’accés al nivell superior (NO Públic) 

 

 

DB SI 5.-Límits d’extensió de l’incendi. (Propagació interior, propagació 

exterior i resistència al foc de l’estructura. 

 

5.1.-Sectorització respecte als veïns 

 

Aquest edifici comporta un únic sector d’incendis menor de 2.500 m2 i no està 

situat entre mitgeres d’altres edificis. 

 

5.2 Sectorització interior 

 

Tota la planta baixa conforme un sector amb comportament al foc REI120 

respecte als edificis veïns i respecte al nivell superior. 

 

 

5.3 Elements de sectorització entre sectors 

 

La separació entre aquest edifici i els altres, es un tancament de pedra natural 

de 40 cm de gruix a la que s’afegirà un aïllament de 48 mm de lla na de roca i 

doble tancament de cartró guix de 15 mm. 

 

 

5.4 Resistència al foc de l’estructura 

 

Zona de públic 

 

El forjat que delimita la sala d’actes i la planta superior tindrà un comportament 

al foc de REI 120 i està composta per un sostre d’obra de fàbrica amb caixetins 

ceràmics i entevigat de formigó. Es farà una protecció amb projectat de perlita 

vermiculita a tot el forjat. 
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Zona descoberta sobre escenari. 

 

La coberta sobre escenari no es accessible ni transitable. El seu comportament 

es REI90. 

 

 

5.5 Reacció al foc dels elements constructius i revestiments 

 

Les condicions del comportament al foc dels elements constructius de l’edifici 

seran: 

 

-Forjat de separació entre plantes, format per forjat unidireccional de 

bigueta “in situ” d’ample 150mm i cantell 35+5cm amb revoltó de formigó 

de 70x23x35cm, inter eix 85cm amb projecció de perlita vermiculita per un 

comportament REI90. 

 

Revestiments: 

 

Zones ocupables:  

-en parets C-s2,d0 

-en paviment EFL 

 

 ZONES OCUPABLES, C-s2,d0 sostre i parets, EFL terres 

 

-Sostre de plaques de guix laminat perforat, compleix amb una reacció 

al foc de B-s3,d0 

-Sostre i parets de plaques de guix laminat sense perforacions, 

gruix≥12,5mm, densitat≥800Kg/m3, compleix amb una B-S1,d0 

-Sostre de plaques de fibres vegetals tipus Heraklith (Herakustik star 

09), compleix amb una reacció al foc, B-S1,d0 

-Parets d’obra vista, pertany a la classe A1 i A1FL de reacció al foc 

sense necessitat d’assaig. 

-Parets amb enrajolat, pertany a la classe A1 i A1FL de reacció al foc 

sense necessitat d’assaig. 

-Paviment de Terrazo, pertany a la classe A1 i A1FL de reacció al foc 

sense necessitat d’assaig. 

-Aplacats de tancaments amb taulells de fusta i comportament al foc C-

s2,d0 
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-Paviment de rajola, pertany a la classe A1 i A1FL de reacció al foc 

sense necessitat d’assaig.  

-Paviment de formigó, pertany a la classe A1 i A1FL de reacció al foc 

sense necessitat d’assaig. 

 

No es consideren recobriments tèxtils ni cap element que necessiti aplicacions 

de protecció suplementàries al seu comportament propi. 

 

 

5.6 Locals de risc especial 

 

No hi ha locals de risc especial en aquest edifici. 

 

 

5.7 Comportament elements de decoració 

 

  

-Butaques i seients entapissats compliran lo especificitat en la norma 

UNE-EN 1021-1:2015 i UNE-EN 1021-2:2006. 

-Aplacats de tancaments amb taulells de fusta i comportament al foc C-

s2,d0 

 

 

DB SI 6.-Evacuació dels ocupants 

 

6.1 Càlcul d’ocupació per espais 

 

L’alçada d’evacuació de l’edifici es de 0 m en tots els seus espais com a 

màxim. 

La previsió d’ocupació en la sala d’actes es de 99 persones i l’ocupació dels 

diferents espais no es simultània. 
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Recinte o 

planta 
Tipus d’us Zona, tipus d’activitat 

Superfície 

útil 

(m²/person

a) 

Nº 

persones 

 

Planta 

baixa 

Sala 

d’actes 
Publica concurrència  

1/pers. 

seient  
134 

   Personal  

      

Ocupació no simultània dels espais 

 

 

6.2 Càlcul de vies d’evacuació 

 

Sala d’actes i escenari 

 

Nom recinte: SALA D’ACTES EN PLANTA BAIXA 

Nombre de sortides:1 

L’ ocupació total és de 134 persones > 100 persones, per això el recinte ha de 

disposar de dues sortides  d’evacuació. Es considera l’ocupació de la planta 

primera que podria baixar per l’escala, més l’ocupació de l’aula. 

La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de planta no 

excedeix de 25m. 

El projecte planteja la disposició de dues sortides alternatives que copndueixen 

a l’exterior de la sala  amb separació de sectorització entre elles. 

Nom de la sortida Tipus de sortida Assignació d’ocupants 

SORTIDA 1 

Comunicació amb 

l’exterior. 

Sortida de planta i 

d’edifici. 
Total 67 persones  

SORTIDA 2 

Comunicació amb 

l’exterior. 

Sortida de planta i 

d’edifici. 
Total 67 persones  

 



[Escribir texto] 
 

 
 
  Página 9 de 15 

 

La justificació del compliment de les longituds d’evacuació és la següent: 

 

Nom de la 

planta o 

recinte 

Us del 

recinte 

Longitud 

màx. 

Fins 

sortida 

de 

planta. 

s/. DB-SI 

(*) 

Longitud màx. 

fins sortida  de 

planta.  

En  projecte 

Longitud 

màx., punt 

dos 

recorreguts 

alternatius 

(+ 1 

sortida) 

s./ DB-SI 

Longitud 

màx., punt 

dos 

recorreguts 

alternatius 

(+ 1 sortida) 

En projecte. 

 

PLANTA BAIXA 

Planta baixa 
Pública 

conccurrèn. 
25 m < 25 m   

 

 

Nom de 

l’element 

d’evacuació 

Tipus 

d’element 

d’evacuaci

ó 

 

P = Nº 

total de 

persones  

 

Fórmula  

dimension

at 

Altres criteris de 

dimensionat 

Ample  

projec

te (m) 

PLANTA BAIXA 

SORTIDA 1 - 

PORTA 

Porta de 

sortida a 

l’exterior. 

P=67 

persones 

 

A ≥ P / 200 

0,33 m 

 

>= 0,80 m en tot cas. 

L’ample  de tot full de 

porta no ha de ser 

menor que 0,60 m, ni 

superior a 1,20 m 

1,00 m 

total 

 

SORTIDA 1 - 

PORTA 

Porta de 

sortida a 

l’exterior. 

P=67 

persones 

 

A ≥ P / 200 

0,33 m 

 

>= 0,80 m en tot cas. 

L’ample  de tot full de 

porta no ha de ser 

menor que 0,60 m, ni 

superior a 1,20 m 

1,00 m 

total 

 

 

A= Ample de l’element (m) 

As= Ample de l’escala protegida en l’arribada a la planta de sortida de l’edifici 

(m) 

h= Alçada d’evacuació ascendent (m) 

P= Nombre de persones. 
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E= Suma dels ocupants assignats aplicant la hipòtesi de bloqueig de sortides 

de planta. 

S= Superfície útil del recinte de l’escala protegida. Inclòs la superfície dels 

trams i replans. 

 

 

Protecció de les escales. 

 

No escau 

 

6.3 Característiques vies evacuació 

 

Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici es muntaran sempre en 

el sentit d’evacuació de la zona afectada i seran d’eix de gir vertical i el seu 

sistema de tancament consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des 

de el costat del qual provingui l’evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i 

sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. 

El dispositiu d’obertura mitjançant maneta conforme a la norma UNE-EN 179 

2008, quan es tracti de l’evacuació de zones ocupades per persones que en la 

seva majoria estiguin familiaritzades com es el cas. 

L’edifici no disposa de portes automàtiques ni giratòries. 

No hi ha graons o discontinuïtats en els recorreguts d’evacuació. 

La sala d’actes disposa d’una rampa descendent amb una pendent inferior al 

10% de comunicació amb el vestíbul. 

Les vies i recorreguts d’evacuació, no incorporen portes que envaeixin l’espai 

en cap zona. En el cas de la porta d’evacuació a fora de l’edifici, amb 

tancament vidrats, es col.locaran les franges de senyalització adients per evitar 

l’impacte. 

No existeix risc d’atrapament per portes corredora al no haver-hi en el projecte. 

 

 

6.4 Senyalització dels mitjans d’evacuació i enllumenat d’emergència.  

 

1. S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides a la norma UNE 23034:1988 

conforme els següents criteris: 
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-Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol de 

“SORTIDA” i seran fàcilment visibles des de qualsevol punt dels propis recintes 

i els ocupants estiguin familiaritzats amb l’edifici. 

 

-Es disposaran senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de 

tot origen d’evacuació des d’on no s’apreciïn directament  les sortides o les 

seves senyals indicatives. 

-Les senyals es disposaran de manera coherent amb l’assignació d’ocupants 

que es pretengui fer a cada sortida, conforme lo establert en el capítol 4 de la 

secció 3 del DB-SI. 

 

2. Les senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada del 

subministrament de l’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents hauran 

de complir lo establert a les normes UNE 23035-4:2003, UNE23035-2:2003 y 

UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà segons lo establert a la 

norma UNE 23035-3:2003. 

S´instal.laran equips autònoms d´emergència que en el cas de que el valor 

nominal de la tensió baixi per sota del 70% o hagi un defecte d´alimentació de 

la Companyia, automàticament, es posen en funcionament donant una 

potència de 6W durant una hora amb un rendiment lumínic no inferior a 10 

lm/W.Els equips triats disposen de làmpades led. Les característiques 

d’aquests equips son: 

 

 

-Autonomia 1 hora 

-Flux lluminós 350 lúmens 

 

El rendiment d´aquest equips, no serà inferior a 10 lm/W, i tot això, serà 

aplicable també en el cas dels equips alimentats per una bateria autònoma. 

(ITC BT 028) 

 

 

6.5.-Control del fum d’incendi.  

 

No procedeix la seva aplicació en aquest projecte al no complir cap de les 

condicions mínimes que indica el CTE DB SI.. 
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6.6 Justificació d’espai segur 

 

La zona exterior on arriben les persones que evacuen l’edifici, compleix les 

condicions d’espai segur especificades en el CTE DB SI-A, per: 

-La superfície exterior es via pública, de superfície útil per les persones a 

evacuar (99 persones). 

-Permet l’accés al servei de bombers. 

 

 

DB SI 7.-Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI) 

 

El disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les 

instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, han de complir  

lo establert en el “Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra 

Incendis”, a les seves disposicions complementaries i en qualsevol altra 

reglamentació específica que li sigui d’aplicació. 

L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que 

s’indica a les taules següents: 
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Dotacions en General 

Dotació Extintor portàtil 

Condicions: 

Un d’eficàcia 21A -113B: 

-Cada 15 m de recorregut a cada planta, 

com a màxim, des de tot origen d’evacuació. 

-A les zones de risc especial un d’eficàcia 

adient al sector. 

Notes: 

Un extintor a l’exterior del local o de la zona 

i pròxim a la porta d’accés, el qual podrà 

servir simultàniament a varis locals o zones. 

A l’ interior del local o de la zona 

s’instal·laran a més a més els extintors 

necessaris per a que el recorregut real fins a 

algun d’ells, inclòs el situat a l’exterior, no 

sigui major que 15 m en locals i zones de 

risc especial mig o baix, o que 10 m en 

locals o zones de risc especial alt. 

Boques d’incendi 

equipades 
Condicions: 

NO PROCEDEIX, no hi ha recintes de risc 

alt. 

Ascensor d’emergència  
NO PROCEDEIX, l’alçada d’evacuació és 

<35m. 

Hidrants exteriors Condicions: NO PROCEDEIX 

Sistema de detecció 

d’incendi i alarma 
Condicions: 

NO PROCEDEIX 
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Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques 

d’incendi, hidrants exteriors, polsadors manuals d’alarma i dispositius de 

sistemes d’extinció) es senyalitzaran mitjançant senyals  definides a la norma 

UNE 23033-1 i la seva mida serà: 

 

a) 210 x 210 mm. Quan la distància d’observació de la senyal no 

sobrepassi els 10m. 

b) 420 x 420 mm. Quan la distància d’observació de la senyal estigui 

entre 10 i 20 m.  

 

Les senyals existents són visibles fins i tot en cas de fallada en el 

subministrament de l’enllumenat normal i quan siguin fotoluminiscents 

compliran allò especificat a les normes UNE 23035-1:2003, UNE23035-2:2003 

i UNE 23035-4:2003, i el seu manteniment es realitzarà conforme lo establert a 

la norma UNE 23035 - 3:2003.  

 

 

DB SI 8.-Condicions per a la intervenció dels bombers i d’evacuació 

exterior de l’edifici. 

 

1 Condicions d’aproximació i entorn. 

 

No es precís complir els paràmetres d’aproximació que indica el CTS DB SI 5 

donat que l’alçada d’evacuació es inferior a 9m, tot i així, l’edifici si els compleix 

d’acord a la següent relació: 

 

El vials d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra 

compliran les condicions següents: 

 

 a/. Ample mínim lliure, 3.50m (en aquest cas molt superior) 

 b/. Alçada mínima lliure, 4.50m (sense límit en aquest edifici) 

 c/. Capacitat portant del vial, 20kN/m2. 

 

Per tal de poder accedir a la façana principal de l’edifici, aquesta complirà els 

següents aspectes: 
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-L’ampit de les finestres serà inferior a 1,20m d’alçada i per tant permet 

l’accés a l’edifici. 

-Les mesures de les obertures seran de dimensió mínima 0,80 

horitzontal i 1,20 vertical. 

-No hi ha elements a façana que obstaculitzin l’accés a les obertures. 

 

 

DB SI 9.-Conclusions 

 

 

Amb aquesta memòria considerem haver definit abastament 

les condicions reglamentàries de l’edifici aquí tramitat, en els aspectes 

referents al comportament en matèria de prevenció i seguretat contra 

incendis. 
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Ref. del projecte 

N E C ES S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E D I M E NT  DE  V E R I F I C AC I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

= 310
5,5

Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

Rehabilitació centre obrer recreatiu

Montesquiu

0,001833

0,012829
0,86

1,00 1,00 3,00 1,00

5,00

0,75



Empresa: SIGMA ENGINYERS S.L.
Dirección: JOAN GÜELL 149-153 ENTLO 4
Población: BARCELONA
C.P.: 08028
Telf.: 934904066
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 1 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Sala principal (Teatre Montesquiu)

Planta (m²) 174

Altura (m) 5,4

Personas 100

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 22 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 29,3

T min (ºC) -5

Variación diaria (ºC) 8,4

HR (%) 70

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²) Color

Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal Orient. Sombra

Ext. CTE7 (0,41) 24 8 Medio ARGO2 (1,7) Sin cob. N 0 %

Med. CTE3 (0,65) 120 ***** ***** ***** ***** *****

Tej. CTE1 (0,34) 51 0 Medio ***** ***** ***** 0 %

Pl.baja CTE1 (0,7) 174 ***** ***** ***** ***** *****

Int. CTE1 (0,7) 50 ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep1 (0,4) 123 ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 6.660 4.440

Iluminación 500 -

Otras fuentes 0 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

3.000 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 34.331 29.484 4.847

Latente (W) - - -

Total (W) 34.331 29.484 4.847

F.C.S. - -

Necesitamos 18.400 g. agua/h



Empresa: SIGMA ENGINYERS S.L.
Dirección: JOAN GÜELL 149-153 ENTLO 4
Población: BARCELONA
C.P.: 08028
Telf.: 934904066
Fax: 

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

EDIFICIO: Teatre Montesquiu

SOLUCIÓN PARA CADA LOCAL EN LA HORA DE MÁXIMA CARGA TÉRMICA

Local Hora (día)
Carga
Total
(W)

F.C.S.
Total

Carga de
Ventilación

(W)

Gramos/hora
de agua

necesarios

Carga
Interna

(W)

F.C.S.
Interior

Demanda térmica
acumulada

(KWh térmicos/dia)

1 Mes de invierno 34.331 - 29.484 18.400 4.847 - -
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MERCAGAS, S.A.  C/Independencia, 295        08026 Barcelona         Tel: 932461105 Fax: 932454804 www.mercagas.es

  Conjunto de Regulación BG4

Los conjuntos de regulación de la serie BG4 pueden suministrarse con
filtro incorporado. Las diferentes variantes de los conjuntos BG4 están
reflejadas en la tabla 1 

Características Técnicas: 
Parámetro Valor Unidad Tolerancia

Caudal Nominal 6 Nm³/h -
Rango de presión de entrada 55 ÷ 400 mbar. -
Presión salida 22 mbar. ± 10%
Sobrepresión de cierre (Caudal 0) 29 mbar. -
Activación de la seguridad por mínima 10 ÷ 15 mbar. -
Conexión de entrada Ver tabla 1 - -
Conexión de salida Cu Ø22 mm. -

Dimensiones máximas
Anc    Alt   Prof
350 x 485 x 230 mm. -

Peso 5 Kg -

Descripción:
Los conjuntos de regulación de la serie BG4 fabricados por MERCAGAS, S.A. están adaptados para instalaciones con gas no 
agresivo de la 1ª, 2ª y 3ª familia. Su uso está destinado a reducir una presión de suministro en MPA para regular, estable y
fiablemente, una presión de salida de uso a BP independientemente del caudal solicitado. Su construcción, montaje, pruebas
y suministro están reflejados en la UNE 60.410.

Puesta en marcha
1) Comprobar que toda la instalación es estanca y colocar un puente de contador en lugar de este.
2) Abrir lentamente la válvula de entrada (4).
3) Comprobar la presión sube paulatinamente en la salida de contador hasta llegar a estabilizarse
4) Asegurado el éxito de esta operación la puesta en marcha está realizada.

Regulación
Todos los conjuntos se suministran regulados a la presión de salida y de intervención del bloque de seguridad mínima al valor
normal marcado por la normativa; estos valores están indicados en la placa de características del conjunto de regulación.

Ninguno de estos valores son ajustables por el instalador.

Consejos para evitar la intervención del dispositivo de seguridad:

 No supere el caudal máximo del conjunto.
 No alimente el conjunto con una presión superior o inferior a los valores indicados.
 No efectúe la purga de la instalación con el regulador colocado.
 No alimente instalaciones ON/OFF si estas están colocadas inmediatamente después del conjunto.

Número Leyenda

1 Cono pasa-tubo de entrada

2 Válvula entrada

3 Soporte del grupo de entrada

4 Colector derivación 1G4 

5 Regulador MPA - BP 

6 Soporte de contador G4

7 Racor salida 7/8” x Ø22 Cu

8 Cono pasa-tubo de salida

9 Adaptador de entrada

10 Armario poliéster / FV para B10B



MERCAGAS, S.A.  C/Independencia, 295        08026 Barcelona         Tel: 932461105 Fax: 932454804 www.mercagas.es

  Conjunto de Regulación BG4

Tabla 1 
Relación de códigos de los diferentes conjuntos BG4

MERCAGAS, S.A. le agradece la confianza depositada en nosotros en la adquisición de este producto;
hemos puesto todos los medios disponibles nuestro alcance para que a usted le llegue este producto en
perfecto estado y preparado para su funcionamiento a pleno rendimiento desde el primer momento. Si
aun así; usted no está satisfecho con este producto por cualquier motivo rogamos nos lo comuniquen con
la mayor brevedad posible.

Conexión de entrada
Filtro Cu Ø18 PE Ø20 PE Ø32
No AR01053 AR01055 AR01057
Si AR01059 AR01061 AR01060
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Bluehelix HiTech RRT
Caldera mural de condensación a gas

Alta tecnología para un mayor confort

Máxima innovación

Amplio rango
de modulación

1 : 1
0

RANGO

Gran confort acústico
SILENCIOSA

M
G
R

METANO GLP 
READY

Cambio de gas sencillo
desde el panel de mandos

22TOTAL
garantía

años
Incluye desplazamiento,
mano de obra y piezas

Sistema Gas Adaptive:
Perfecta combustión

M  C2

MULTI COMB.
CONTROL

PANEL DIGITAL
SISTEMA CAPSENSE TOUCH

MÁXIMA
EFICIENCIA

A+

Combinación opcional
con Connect
Smart WI-FI

Ver vídeo
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BLUEHELIX HITECH RRT MOD. 24 C / 28 C / 34 C

BLUEHELIX HITECH RRT...
ALTA TECNOLOGÍA PARA UN MAYOR CONFORT

La nueva interfaz de usuario con tecnología «capsense touch», incorpora 

un visor de 2,8'' y permite al usuario interactuar con el producto de modo 

ágil y sumamente sencillo.

Gracias a la eficiencia energética del calentamiento ambiente ηs 94% 

entre las más altas de la categoría (Clase A ErP, escala de G a A++) y a 

la combinación con el mando remoto Connect, es capaz de leer la 

temperatura externa directamente desde Internet, alcanza la clase 

energética de sistema A+ (escala de G a A+++). Se adapta fácilmente a 

las condiciones de carga gracias al amplio intervalo de modulación que 

puede llegar hasta 1:10 (mod. 34 C). 

Gracias al sistema «Hydrogen plug-in», una de sus innovaciones más 

importantes, ya está en disposición de autorregularse para funcionar con 

mezclas de gas natural e hidrógeno, que no tardarán en llegar a Europa, 

para luchar contra el calentamiento global. 

Diseñada para satisfacer plenamente las exigencias de un producto 

«robusto» desde todos los puntos de vista gracias al intercambiador 

principal con pasos elevados capaz de garantizar la máxima eficiencia 

y fiabilidad en el tiempo también, y no solo, en sustitución de antiguos 

generadores en sistemas especialmente sucios.

LA GAMA

mod. 24 C
MIXTA INSTANTÁNEA (14 l/min a ∆t 25°C)

mod. 34 C
MIXTA INSTANTÁNEA (19 l/min a ∆t 25°C)

Modelos que funcionan tanto a metano como a glp

mod. 28 C
MIXTA INSTANTÁNEA (16,1 l/min a ∆t 25°C)

S Y S T E M
escala G ÷ A+++ A+

Bluehelix Hitech RRT Clase energética
del sistema A+

Romeo Sonda externa

CONNECT Smart WI-FI

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G

A

A
B
C
D
E
F
G

A

XL Modelos 24 y 28
XXL Modelo 34

La nueva gama de calderas va equipada con el probado 

intercambiador de calor de acero inoxidable. Diseñada y 

construida de acuerdo con las nuevas directivas ErP para el 

diseño y etiquetado ecológicos, las BLUEHELIX HITECH son 

las mejores en su categoría.

ηs

94%



BLUEHELIX HITECH RRT MOD. 24 C / 28 C / 34 C
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MÁXIMO SILENCIO
Para el máximo confort doméstico

El diseño especialmente cuidado de BLUEHELIX HITECH RRT ha permitido 

alcanzar valores significativos en términos de silencio y confort acústico, 

tanto que casi cuesta distinguir el ruido de fondo de una vivienda del ruido 

producido por la caldera durante el funcionamiento a régimen.

Difícilmente nos daremos cuenta de si la caldera está 

encendida o apagada por su ruido, como en las antiguas 

generaciones de calderas, porque también los cambios 

de estado  encendido/apagado han sido optimizados en 

función del confort acústico. Modelo 24

SILENCIOSA
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BLUEHELIX HITECH RRT MOD. 24 C / 28 C / 34 C

BLUEHELIX HITECH RRT
Vista desde dentro

VENTILACIÓN

Ventilador descentrado, para agilizar el mantenimiento 
del grupo térmico sin desmontaje.
Válvula antirretorno de humos integrada mediante 
conexión C.C.S. (conforme a la UNI 7129)

GAS ADAPTIVE

Sistema inteligente “Gas-adaptive” derivado de las 
calderas industriales, que supervisa y estabiliza 
automáticamente la combustión al variar las 
condiciones gas + humos 

QUEMADOR

PUERTA DEL QUEMADOR

Exclusivo quemador semiesférico inoxidable 
especial con juntas de larga duración

INTERCAMBIADOR

Intercambiador de acero inoxidable monocircuito de 
caudal elevado, resistente a la obstrucción y fácil de 
limpiar

Puerta del quemador autorrefrigerada sin panel 
aislante

THERMO
BALANCE

PANEL ELECTRÓNICO

Gran panel electrónico extraíble como protección 
contra cualquier daño que pueda provocar el agua 
usada durante el mantenimiento normal. 
Fácil acceso a las conexiones eléctricas.

CÁMARA ESTANCA

Panel de acero desmontable para proteger la 
cámara de combustión con la función de cámara 
sellada. 
Gracias a su cuidado diseño la cubierta tiene 3 
piezas desmontables, que bajan hasta cubrir las 
conexiones de la caldera con la instalación.



BLUEHELIX HITECH RRT MOD. 24 C / 28 C / 34 C
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CARACTERÍSTICAS
Características adicionales del producto

RESUMEN DEL PRODUCTO

> Caldera con intercambiador principal de acero inoxidable de espesor 
reforzado, con pasos ampliados como garantía de la duración y del 
reducido mantenimiento, mantiene  una alta eficiencia también en 
antiguas instalaciones con oxidaciones y suciedad

> : gracias a la combinación con el mando remoto modulante 
CONNECT y a la lectura de la temperatura externa directamente 
desde Internet, alcanza el máximo de eficiencia energética A+ 

(escala de G a A+++)
> Clase 6 NOx: ya acorde con lo previsto por el reglamento ErP del 

26.09.2018 (emisiones NOx < 56mg/kWh)
> MC2:  Multi Combustion Control, nuevo sistema de combustión 

con tecnología patentada gas-adaptive derivada del mundo de la 
industria para mejorar la adaptación al uso al cambiar las condiciones 
de la red de gas (ej. fluctuaciones o presiones reducidas)

> M.G.R: Metano Gpl Ready, mediante una sencilla configuración 
la caldera es capaz de trabajar tanto a metano como a glp sin 
necesidad de utilizar kits de conversión añadidos

> Exclusivo sistema intercambiador-quemador con puerta dotada de 

refrigeración automática (sin aislantes): simplifica el mantenimiento 
y reduce su coste gracias a un menor número de piezas sujetas a 
deterioro.

> Producción instantánea de agua caliente sanitaria con 
intercambiador sanitario de placas exclusivo.

> Tomas hidráulicas cubiertas por la carcasa de la caldera

> Amplia pantalla multifunción retroiluminada para una fácil y 
correcta configuración de los parámetros

> By-pass de serie 
> Se adapta fácilmente a las condiciones de carga gracias al amplio 

intervalo de modulación que puede llegar hasta 1:10 (1:10 mod. 34 
C, 1:9 mod. 28 C, 1:7 mod 24 C)

> Especialmente adecuada para el funcionamiento en salida de 

gases que requieren caldera homologada para poder trabajar 

con salida de gases de 50 mm

> S.P.H: Sistema de Protección de Humos La válvula de humos 

incluida de serie en la caldera facilita la conexión a sistemas de 
chimeneas en sobrepresión

> Proyectada para simplificar y agilizar las operaciones normales de 
mantenimiento y limpieza

> Preinstalación para sistemas solares: preparada para la 
producción de agua caliente sanitaria combinada con sistemas de 
paneles solares

> Función ECO en el ámbito sanitario para incrementar el ahorro en el 
período de uso reducido de agua caliente.

> Control de llama digital con tres intentos de encendido en caso de 
bloqueo del funcionamiento por no detección de la llama (solo para 
funcionamiento a metano)

> Lugar de instalación: también para el exterior en un lugar 
parcialmente protegido hasta -5ºC de serie

CLIMÁTICA Aparato con función de 
regulación climática con 
temperatura de sistema 
escalonada (sonda de 
temperatura externa opcional)

S
P
H

COLECTIVAS
A PRESIÓN

S.P.H: Sistema de Protección 
de Humos La válvula 
antirretorno de humos permite 
una fácil conexión a sistemas
colectivos de humos a 
presión.

Funcionamiento en un lugar 
parcialmente protegido con 
una temperatura mínima de 
-5°C.

-5
.
C

PROTEGIDO

FUNCIÓN Aparato que puede 
combinarse con sistemas de 
precalentamiento para el 
agua caliente sanitaria

94
ETAs 94 % Alcanza una eficiencia 

estacional de calentamiento 
ambiental de las más altas de 
su categoría: ηs 94%

M
G
R

METANO GPL
READY

M.G.R: Metano Glp Aire 
Propanado Ready, mediante 
una sencilla configuración la 
caldera es capaz de trabajar 
tanto a metano como a GLP 
sin necesidad de utilizar kits 
de conversión añadidos

Aparato diseñado 
específicamente para 
facilitar la instalación y el 
mantenimiento

REMOTE Control remoto de los 
parámetros de la caldera 
mediante mando a distancia

STOP AND GO ES posible retrasar el 
encendido del quemador 
activándolo solamente en caso 
de extracción real de agua 
caliente sanitaria

MC2: Multi Combustion Control, 
nuevo sistema de combustión 
con tecnología patentada
gas-adaptive

M  C2

MULTI COMB.
CONTROL

Homologación para el 
funcionamiento con salidas de 
humos de 50mm de diámetro

50
HUMOS
Ø 50 mm

Exclusivo 
grupo térmico 
integrado Ferroli 
“Thermobalance”™

THERMO
BALANCE

Intercambiador principal 
monotérmico de altas 
prestaciones de acero 
inoxidable 

Funciona con mezclas de 
gas natural enriquecidas 
con hidrógeno que ya 
están disponibles para su 
distribución en Europa (*)
(*) mezcla de Gas Natural /
Hidrógeno 80 %/20 %

Mínimas emisiones conta-
minantes (clase 6 según 
la EN 15502-1) ya acorde 
con lo previsto por la 
directiva ErP del 26.09.2018 
(emisiones NOx < 56mg/
kWh)

CLASE66

Caldera de microacumulación
Máximo confort sanitario 
certificado de 3 estrellas (EN 
13203).

Combinación opcional con 
connect Smart WI-FIMÁXIMA

EFICIENCIA

A+
1 : 1

0

RANGO Relación de modulación entre 
Pmáx. y Pmín.

Modelo 34 C
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BLUEHELIX HITECH RRT MOD. 24 C / 28 C / 34 C

EL CONTROL EN LA CALDERA
Cuadro de mandos y funciones

La nueva interfaz de usuario con tecnología «capsense touch», sin teclas mecánicas y dotada de visor de 2,8'', 

permite al usuario interactuar con el producto de modo ágil y sumamente sencillo, personalizando el funcionamiento 

del aparato a fin de gestionar el confort ambiental según las propias exigencias.

Gracias a la conexión remota vía bus, esto puede hacerse directamente también desde el mando remoto 

CONNECT, también mediante smartphone.

LEYENDA 1 Tecla decremento configuración temperatura agua caldera sanitaria 2 Tecla incremento configuración temperatura agua caldera sanitaria 3 Tecla decremento 
configuración temperatura sistema calefacción 4 Tecla incremento configuración temperatura sistema calefacción 5 Pantalla digital 6 Tecla de retorno 7 Tecla selección modalidad 
«Invierno», «Verano», «OFF aparato», «ECO», «CONFORT» 8 Indicación modalidad Eco 9 Indicación modalidad sanitario 10 Indicación modalidad Verano/Invierno 11 Tecla menú 
/ confirmación 12 Indicación presión sistema 13 Indicación modalidad calefacción 14 Indicación quemador encendido

EASY 
CONTROL

F Á C I L
fác i l8 10

9

13

11
24

5

13 6

7

12

14

14
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EL CONTROL EN LA CALDERA
Cuadro de mandos y funciones

- Mando remoto inalámbrico disponible como accesorio para 

gestionar el confort doméstico también desde el Smartphone

- Conexión a la red WiFi doméstica para acceder a Internet 

mediante el receptor RF/WiFi incluido

- APP CONNECT disponible para el encendido/apagado de 

la caldera y para gestionar el confort doméstico de la 

calefacción/agua sanitaria a distancia mediante Smartphone 

(iOS y Android)

- Incremento del confort ambiente con regulación moduladora 

de la temperatura de distribución mediante las funciones de 

Compensación Climática Ambiente (CCA) y Compensación 

Climática Externa (CCE) mediante temperatura externa que 

puede medirse directamente desde Internet (o desde una 

sonda externa opcional)

- Mejora un +4 % la eficiencia media estacional en 

calentamiento ambiente

- Programación horaria semanal en intervalos de 30 minutos 

mediante APP CONNECT

- Visualización de alarmas también mediante APP CONNECT

- Modalidades de funcionamiento: Off, Vacaciones, Automático, 

Manual

- Tres niveles de temperatura modificables: Confort, Economy, 

Antihielo

CONNECT
Control remoto

Receptor RF/Wifi

COMPENSACIÓN CLIMÁTICA
CCE

CCA

TE
M

PE
RA

TU
RA

 A
M

BI
EN

TE
 °C

TIEMPO

COMPENSACIÓN CLIMÁTICA AMBIENTE

CON CRONOCOMANDO REMOTO CONNECT

CON TERMOSTATO AMBIENTE NO MODULANTE

La función modulante de CONNECT permite modular la potencia de la 
caldera a medida que se alcanza el valor de la temperatura ambiente 
configurado. Esto mejora la calidad del confort eliminando los picos de 
calor, con un consiguiente ahorro energético.

22

20

18

TE
M

PE
RA

TU
RA
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EXTERNA

WEB | COMPENSACIÓN CLIMÁTICA EXTERNA

Con la lectura de la temperatura externa directamente desde Internet (o 
desde la sonda externa opcional) el sistema está en disposición de variar 
la temperatura ida a calefacción en función de la temperatura externa 
medida sobre la base de curvas climáticas configurables, garantizando así 
al usuario el máximo confort ambiente al variar las condiciones climáticas 
externas. 
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CONTROL 
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La estudiada geometría del intercambiador del grupo térmico THERMOBALANCE™ 

(fig A) le permite funcionar casi al máximo de la eficiencia de proyecto también en 

condiciones de obstrucción parcial, mientras que en las mismas condiciones de 

cantidad de depósitos y sedimentos (por ejemplo, debidos a la instalación en sistemas 

antiguos) el intercambiador de la fig. B tiende a obstruirse mucho más rápido en la parte 

en contacto con la llama debido a la reducida área de paso del fluido, donde se forma 

una auténtica barrera de depósitos* que obstaculizan el intercambio térmico y reducen 

la eficiencia por debajo de los valores nominales.

* Ref.: igual cantidad (5 gr.) de incrustaciones y depósitos en el intercambiador (A) y (B), a igual longitud de la 
sección de tubo. 

Sección de intercambio térmico con la llama

fig. A *

fig. B *

EL MOTOR
Cámara de combustión

El tubo que constituye el intercambiador de BLUEHELIX HITECH RRT es de acero inoxidable, un material que permite realizar 

una superficie extremadamente lisa, y por lo tanto más difícil de atacar para los agentes incrustantes y los depósitos. 

Sección extra incrementada, la 

superficie lisa y el recorrido del 

serpentín disminuyen drásticamente 

el porcentaje de depósitos en el 

interior del tubo y alargan en gran 

medida la vida útil del intercambiador

Puerta refrigerada por aire.

Sin panel aislante (no se rompe durante 

el mantenimiento)

Exclusivo quemador 

de acero inoxidable 

semiesférico

MÁXIMA EFICIENCIA
También en instalaciones antiguas (sustituciones)
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MÁXIMA EFICIENCIA
También en instalaciones antiguas (sustituciones)

MC2

Multi Combustion Control: GAS ADAPTIVE

La electrónica controla la corriente de ionización de llama a fin de garantizar una combustión óptima al variar la 

densidad del aire o la calidad del gas. El vínculo entre la relación aire/gas (λ) y la señal de ionización de llama se 

utiliza para controlar la relación aire gas y por lo tanto la combustión. MC2: Multi Combustion Control, el nuevo 

sistema de combustión con tecnología patentada gas-adaptive mejora la adaptación de uso al cambiar las 

condiciones de la red de gas (ej. fluctuaciones o presiones reducidas).

FÁCIL MANTENIMIENTO
Mantenimiento sin problemas

En el momento del primer mantenimiento, el técnico puede darse cuenta del esmero con el que se ha proyectado cada 

detalle para agilizar su trabajo. Gracias a la máxima accesibilidad de los principales componentes, el grupo térmico 

“Thermobalance”TM permite realizar el mantenimiento con la máxima precisión y velocidad. Algunos ejemplos:

- La accesibilidad interna se ve favorecida por la cubierta en 3 piezas con los paneles laterales desmontables.

- La caja eléctrica de la tarjeta electrónica se puede extraer fácilmente desde el chasis dejando libre acceso a las  

partes internas.

- El ventilador descentrado del quemador y ubicado abajo no deberá desmontarse para acceder al grupo quemador-

intercambiador de acero.

- La puerta del quemador está totalmente autorrefrigerada por aire y por lo tanto no necesita panel aislante, evitando el riesgo 

de que esta pueda dañarse o romperse durante el desmontaje para la limpieza.

- El quemador se desmonta aflojando solo 3 tornillos dejando libre acceso al intercambiador de acero inoxidable.

- El intercambiador de caudal incrementado está diseñado para desafiar las aguas más duras y es  fácil de limpiar gracias al 

circuito de tubo único sin colector.

- El filtro de entrada del agua sanitaria puede extraerse con facilidad sin tener que retirar las uniones hidráulicas de la caldera.

- El posible desmontaje y la sustitución del intercambiador de placas se realizan fácilmente retirando los dos tornillos Allen 

accesibles frontalmente

M  C2

MULTI COMB.
CONTROL
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BLUEHELIX HITECH RRT MOD. 24 C / 28 C / 34 C

50
HUMOS
Ø 50 mm

SUSTITUCIÓN SIMPLIFICADA
Salida de humos ø 50 mm 

Colectivas a presión

La nueva caldera puede instalarse también con tubos de salida de 50mm de diámetro. 

Especialmente importante en el mercado de las sustituciones en el caso frecuente de conductos de humo 

colectivos que requieren tubos “complicados” donde es necesario tener una elevada capacidad de expulsión 

de humos también con diámetros reducidos.

50 mm

M
Á

X.
 2

8 
m

t (
10

 P
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N
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S)

AIRE

HUMOS

S.P.H.: Sistema de Protección de Humos. La válvula antiretorno de humos 

(instalada de serie) permite una fácil conexión a sistemas colectivos de 

humos a presión. Para los instaladores la solución del conducto colectivo a 

presión es más económica (reducción de los diámetros de las chimeneas).
S
P
H

COLECTIVAS
A PRESIÓN

4 m + 4 m

80 mm

FLEX 50 mm: 28 mt (mod. 24)
 
FLEX 60 mm: 78 mt (mod. 24)
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SUSTITUCIÓN SIMPLIFICADA
Salida de humos ø 50 mm 

CONFORT Y SEGURIDAD
Funciones

Los proyectistas han pensado en una serie de funciones capaces de garantizar la calidad del agua sanitaria, el mejor suministro 

de potencia al sistema de calefacción, junto con una larga duración del aparato.

BLUEHELIX HITECH RRT ha sido diseñada para ser incluida fácilmente en las instalaciones realizadas con las 

tecnologías más recientes. El sistema SUN EASY utiliza una electrónica que simplifica la combinación con los 

paneles solares tanto de circulación natural como forzada. Mediante un sensor ubicado en el circuito sanitario, 

controla de manera continua la temperatura del agua precalentada por los paneles solares ordenando el encendido del 

quemador solo en caso de que esta baje por debajo del nivel necesario para garantizar el confort óptimo al usuario.

FUNCIÓN SUN EASY FUNCIÓN

FUNCIÓN ECO-COMFORT SANITARIO
En funcionamiento ECO, la producción de agua caliente sanitaria tiene lugar según los estándares tradicionales, 

permitiendo un ahorro energético en los períodos de inactividad. En funcionamiento COMFORT, gracias al 

particular sistema de mantenimiento en temperatura del intercambiador de calor, el suministro de agua caliente 

sanitaria es todavía más rápido y confortable. Alcanzando el máximo confort certificado de 3 estrellas (EN 

13203). La eficiencia y los perfiles de carga según la directiva ErP están en lo más alto de la categoría: mod. 24 / 

28 C / A - XL | mod. 34 C / A - XXL

SANITARIO:

FUNCIÓN STOP AND GO
Utilizar griferías sanitarias de mezcla con suministros cortos o muy cortos para enjuagues rápidos desencadena 

el procedimiento de encendido de la caldera, que suele concluir de inmediato. A la larga, estos «falsos 

arranques» pueden poner en peligro la vida media del producto. Por eso BLUEHELIX HITECH RRT pone a 

disposición un parámetro de la electrónica mediante el cual es posible retrasar el encendido del quemador (Stop 

and Go) activándolo solamente en caso de extracciones reales de agua caliente sanitaria.

STOP AND GO
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BLUEHELIX HITECH RRT MOD. 24 C / 28 C / 34 C

CARACTERÍSTICAS
Hidráulica - Etiquetas Energéticas

BLUEHELIX HITECH RRT 24-28-34 C

Vista superior Vista inferior

MOD. 24 C MOD. 28 C MOD. 34 C

LEYENDA 7 entrada de gas 3/4” 8 salida  agua sanitaria 1/2” 9 entrada agua sanitaria 1/2” 
10 ida calefacción 11 retorno calefacción A6 conexión descarga condensación

LEYENDA 8 Salida agua sanitaria 9 Entrada agua sanitaria 10 Ida calefacción 
11 Retorno calefacción 14 Válvula de seguridad 32 Circulador calefacción 
34 Sensor temperatura calefacción 36 Purgador automático 42 Sensor de 
temperatura sanitaria 56 Vaso de expansión 74 Grifo de llenado del sistema 
95 Válvula de 3 vías 136 Caudalimetro 186 Sensor de retorno 193 Sifón 
194 Intercambiador de agua sanitaria 241 Bypass automático 294 Sensor de 
presión

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
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DATOS TÉCNICOS

BLUEHELIX HITECH RRT 24 C 28 C 34 C

Clase ERP

(Clase
G - A++) A+    (*) A+    (*) A+    (*)

(Clase
G - A)    A    A    A

Capacidad térmica máx. / min. calefacción kW 20,4 / 3,5 24,5 / 3,5 30,6 / 3,5
Potencia térmica máx. / mín. calefacción (80/60°C) kW 20,0 / 3,4 24,0 / 3,4 30,0 / 3,4
Potencia térmica máx. / mín. calefacción (50/30°C) kW 21,6 / 3,8 26,0 / 3,8 32,5 / 3,8
Capacidad térmica máx. sanitario (Hi) kW 25,0 28,5 34,7
Capacidad térmica mín. sanitario (Hi) kW 3,5 3,5 3,5
Potencia térmica máx. / mín. sanitario kW 24,5 / 3,4 28,0 / 3,4 34,0 / 3,4
Rendimiento Pmáx (80-60°C) (Hi) % 98,1 98,1 97,9
Rendimiento Pmín (80-60°C) (Hi) % 98,0 98,0 98,0
Rendimiento Pmáx (50-30°C) (Hi) % 106,1 106,1 106,1
Rendimiento Pmín (50-30°C) (Hi) % 107,5 107,5 107,5
Rendimiento 30% % 109,7 109,7 109,5
Presión gas alimentación G20 mbar 20 20 20
Caudal gas máx. G20 m3/h 2,65 3,02 3,67
Caudal gas mín. G20 m3/h 0,37 0,37 0,37
CO2 máx. / mín. G20 % 9,4 / 9,2 9,3 / 9,2 9,3 / 9,2
Presión gas alimentación G31 mbar 37 37 37
Caudal gas máx. / mín. G31 kg/h 1,94 / 0,27 2,21 / 0,27 2,70 / 0,27
CO2 máx. / mín. G31 % 10,3 / 9,8 10,3 / 9,8 10,3 / 10,0
Clase de emisión NOx (EN 15502-1) - 6 6 6
Presión máx. funcionamiento calefacción bar 3 3 3
Presión mín. funcionamiento calefacción bar 0,8 0,8 0,8 
Temperatura máx. calefacción °C 95 95 95
Contenido agua calefacción litros 2,9 2,9 4,3
Capacidad vaso de expansión calefacción litros 8 8 10
Presión precarga vaso expansión calefacción bar 0,8 0,8 0,8 
Presión máx. de funcionamiento sanitario bar 9 9 9
Presión mín. de funcionamiento sanitario bar 0,3 0,3 0,3
Capacidad sanitaria ∆t 25°C l/min 14 16,1 19,5
Capacidad sanitaria ∆t 30°C l/min 11,7 13,4 16,2
Grado de protección (IEC 60529) IP X4D X4D X4D 
Tensión de alimentación V/Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 
Potencia eléctrica absorbida por la calefacción W 63 70 80
Potencia eléctrica absorbida por el agua sanitaria W 73 82 99
Peso en vacío kg 28 28 32

BLUEHELIX HITECH RRT 24 C - 28 C

ALTURA MANOMÉTRICA EFECTIVA DISPONIBLE PARA EL SISTEMA

BLUEHELIX HITECH RRT 34 C

(*) En combinación con el control remoto Connect Smart WIFI
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1.1. Identificació i objecte del projecte 
Títol del projecte   NOVA GRADERIA SALA POLIVALENT 

       
Objecte del 
projecte   

CALCUL ESTRUCTURA 

       
Situació   MONTESQUIU 

        

1.2. Agents  

1.3. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 
Emplaçament   - 

       
Dades del solar   - 

       
Dades de 
l'edificació 
existent 

  
- 

       
Antecedents de 
projecte 

  
- 

        

1.4. Descripció del projecte  
1.4.1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, us característic de l'edifici i altres 
usos previstos, relació amb l'entorn. 

Descripció general 
de l'edifici 

  - 

       
Programa de 
necessitats 

  - 

       
Ús característic de 
l'edifici   

- 

      

Altres usos 
prevists   

- 

       
Relació amb 
l'entorn   

- 

       
Espais exteriors 
adscrits   

- 
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1.4.2. Marc legal aplicable d'àmbit estatal, autonòmic i local. 

El present projecte compleix el Codi Tècnic de l'Edificació, satisfent les exigències bàsiques per a cadascun dels 
requisits bàsics de 'Seguretat estructural', 'Seguretat en cas d'incendi', 'Seguretat d'utilització i accessibilitat',  
establerts en l'article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 
  

  

  

En el projecte s'ha optat per adoptar les solucions tècniques i els procediments proposats en els Documents 
Bàsics del CTE, la utilització dels quals és suficient per a acreditar el compliment de les exigències bàsiques 
imposades en el CTE. 
  

  

Exigències bàsiques del CTE no aplicables en el present projecte 

  

Exigències bàsiques SUA: Seguretat d'utilització i accessibilitat 

  

Exigència bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació 

  

Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres 
de reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors d'empeus. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

  

  

Exigències bàsiques HE: Estalvi d'energia 

  

Exigència bàsica HE 5: Generació mínima d'energia elèctrica 

  

L'edifici és d'ús residencial pel que, segons el punt 1.1 (àmbit d'aplicació) de l'Exigència Bàsica HE 5, no 
necessita instal·lació solar fotovoltaica. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

  

  

Compliment d'altres normatives específiques: 

  

Estatals 

  

R.D. 470/2021 Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural.  
  
 
1.4.3. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives.  



    

Projecte NOVA GRADERIA SALA POLIVALENT 

Situació MONTESQUIU 

Promotors   
   

  
  I. Memòria 

  1. Memòria descriptiva   
  
 

  
  Pàgina 4 - 8     

  

 

MD
  

  

1.4.4. Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i 
evacuació. 

Descripció de la 
geometria de 
l'edifici 

    

       
Volum     

       
Accessos     

      

Evacuació     

        
1.4.5. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en 
el projecte.  
1.4.5.1. Sistema estructural  
1.4.5.1.1. Fonamentació 

Per al càlcul de les sabates es tenen en compte les accions degudes a les càrregues transmeses pels elements 
portants verticals, la pressió de contacte amb el terreny i el pes propi de les mateixes. Sota aquestes accions i 
en cada combinació de càlcul, es realitzen les següents comprovacions sobre cadascuna de les direccions 
principals de les sabates: flexió, tallant, bolcada, lliscament, quanties mínimes, longituds d'ancoratge, 
diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes d'armadures. A més, es comproven les dimensions 
geomètriques mínimes, seguretat enfront al lliscament, tensions mitges i màximes, compressió obliqua i l'espai 
necessari per a ancorar les arrencades o perns d'ancoratges. 
  

Per al càlcul de tensions en el pla de suport d'una sabata es considera una llei de deformació plana sense 
admetre tensions de tracció. 
  
 
1.4.5.1.2. Contenció de terres  
1.4.5.1.3. Estructura portant 

Els elements portants verticals es dimensionen amb els esforços originats per les bigues i forjats que suporten. 
Es consideren les excentricitats mínimes de la norma i es dimensionen les seccions transversals (amb la seva 
armadura, si escau) de tal manera que en cap combinació se superin les exigències derivades de les 
comprovacions enfront dels estats límits últims i de servei. 
  
 
1.4.5.1.4. Estructura portant horitzontal  
1.4.5.1.5. Bases de càlcul i mètodes emprats 

En el càlcul de l'estructura corresponent al projecte s'usen mètodes de càlcul acceptats per la normativa vigent. 
El procediment de càlcul consisteix a establir les accions actuants sobre l'obra, definir els elements estructurals 
(dimensions transversals, alçades, llums, disposicions, etc.) necessaris per a suportar aquestes accions, fixar 
les hipòtesis de càlcul i elaborar un o diversos models de càlcul prou ajustats al comportament real de l'obra i 
finalment, l'obtenció dels esforços, tensions i desplaçaments necessaris per a la posterior comprovació dels 
corresponents estats límits últims i de servei. 
  

Les hipòtesis de càlcul contemplades en el projecte són: 
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  Diafragma rígid en cada planta de forjats. 
  En les seccions transversals dels elements se suposa que es compleix la hipòtesi de Bernouilli, és a dir, que 

romanen planes després de la deformació. 
  Es menysprea la resistència a tracció del formigó. 
  Per a les armadures es considera un diagrama tensió-deformació del tipus elasto-plàstic tant en tracció 

com en compressió. 
  Per al formigó es considera un diagrama tensió-deformació del tipus paràbola-rectangle.  

1.4.5.1.6. Materials 

En el present projecte s'empraran els següents materials: 
  

Formigons 

Posició Tipificació fck 
(N/mm²) 

C TM 
(mm) 

CE C. mín. 
(kg) 

a/c 

Elements de fonamentació HA-25 25 - 15   - - 

Forjats HA-25 25 - 15 X0 (Obertura màxima de fissura: 0.40 mm) - - 

Pilars i pantalles HA-25 25 - 15 X0 (Obertura màxima de fissura: 0.40 mm) - - 

Murs HA-25 25 - 15 X0 (Obertura màxima de fissura: 0.40 mm) - - 
Notació: 

fck: Resistència característica 
C: Consistència 
TM: Grandària màxima de l'àrid 
CE: Classe d'exposició ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contingut mínim de ciment 
a/c: Màxima relació aigua/ ciment  

  

  

Acers per a armadures 

Posició Tipus d'acer 
Límit elàstic característic 

(N/mm²) 

Elements de fonamentació B 500 S 500 

Pilars i pantalles B 500 S 500 

Bigues B 500 S 500 

Forjats B 500 S 500  
  

  
 
1.4.5.2. Sistema de compartimentació  
1.4.5.3. Sistema envolupant  
1.4.5.4. Sistemes d'acabats  
1.4.5.5. Sistema de condicionament ambiental 

 

  
 
1.4.5.6. Sistema de serveis 

Serveis externs a l'edifici necessaris pera al seu correcte funcionament: 
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Subministrament 
d'aigua   

Es disposa d'escomesa d'abasteixement d'aigua apta per al consum humà. La 
companyia subministradora aporta les dades de pressió i cabal corresponents. 

      

Evacuació d'aigües 
  

Existeix xarxa de clavegueram municipal disponible per al seu connexionat en les 
inmediacions del solar. 

      

Subministrament 
elèctric 

  
Es disposa de subministrament elèctric amb potència suficient per a la previsió de 
càrrega total de l'edifici projectat. 

      

Telefonia i TV   Existeix accés al servei de telefonia disponible al públic, ofertat pels principals 
operadors. 

      

Telecomunicacions   Es disposa infraestructura externa necessària per a l'accés als serveis de 
telecomunicació regulats per la normativa vigent. 

      

Recollida de 
residus 

  El municipi disposa de sistema de recollida d'escombreries. 

      

Altres     

        

1.5. Prestacions de l'edifici  
1.5.1. Prestacions producte del compliment dels requisits bàsics del CTE 

Prestacions derivades dels requisits bàsics relatius a la seguretat: 

- Seguretat estructural (DB SE) 

- Resistir totes les accions i influències que puguin tenir lloc durant l'execució i ús, amb una durabilitat 
apropiada en relació amb els costos de manteniment, per a un grau de seguretat adequat. 

- Evitar deformacions inadmissibles, limitant a un nivell acceptable la probabilitat d'un comportament 
dinàmic i degradacions o anomalies inadmissibles. 

- Conservar en bones condicions per a l'ús al que es destina, tenint en compte la seva vida en servei i el 
seu cost, per a una probabilitat acceptable. 

- Seguretat en cas d'incendi (DB SI) 

- S'han disposat els mitjans d'evacuació i els equips i instal·lacions adequats per a fer possible el control i 
l'extinció de l'incendi, així com la transmissió de l'alarma als ocupants, perquè puguin abandonar o 
arribar a un lloc segur dintre de l'edifici en condicions de seguretat. 

- L'edifici té fàcil accés als serveis dels bombers. L'espai exterior immediatament pròxim a l'edifici 
compleix les condicions suficients per a la intervenció dels serveis d'extinció. 

- L'accés des de l'exterior està garantit, i els buits compleixen les condicions de separació per a impedir la 
propagació del foc entre sectors. 

- No es produeix incompatibilitat d'usos. 

- L'estructura portant de l'edifici s'ha dimensionament perquè pugui mantenir la seva resistència al foc 
durant el temps necessari, amb l'objecte que es puguin complir les anteriors prestacions. Tots els 
elements estructurals són resistents al foc durant un temps igual o superior al del sector d'incendi de 
major resistència. 
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- No s'ha projectat cap tipus de material que per la seva baixa resistència al foc, combustibilitat o 
toxicitat pugui perjudicar la seguretat de l'edifici o la dels seus ocupants. 

- Seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA) 

- Els sòls projectats són adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la 
mobilitat, limitant el risc que els usuaris pateixin caigudes. 

- Els buits, canvis de nivell i nuclis de comunicació s'han dissenyat amb les característiques i dimensions 
que limiten el risc de caigudes, al mateix temps que es facilita la neteja dels envidriaments exteriors en 
condicions de seguretat. 

- Els elements fixos o practicables de l'edifici s'han dissenyat per a limitar el risc que els usuaris puguin 
patir impacte o agafament. 

- Els recintes amb el risc de quedar subjectats s'han projectat de manera que es redueixi la probabilitat 
d'accident dels usuaris. 

- En les zones de circulació interiors i exteriors s'ha dissenyat una il·luminació adequada, de manera que 
es limita el risc de possibles danys als usuaris de l'edifici, fins i tot en el cas d'emergència o de fallada 
de l'enllumenat normal. 

- El disseny de l'edifici facilita la circulació de les persones i la sectorització amb elements de protecció i 
contenció en previsió del risc d'aixafada, per a limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació. 

- En les zones d'aparcament o de trànsit de vehicles, s'ha realitzat un disseny adequat per a limitar el risc 
causat per vehicles en moviment. 

- El dimensionament de les instal·lacions de protecció contra el llamp s'ha realitzat d'acord al Document 
Bàsic SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l'acció del llamp. 

- L'accés a l'edifici i a les seves dependències s'ha dissenyat de manera que es permet a les persones 
amb mobilitat i comunicació reduïdes la circulació per l'edifici en els termes previstos en el Document 
Bàsic SUA 9 Accessibilitat i en la normativa específica. 

 
1.5.2. Prestacions en relació als requisits funcionals de l'edifici 

- Utilització 

- Els nuclis de comunicació (escales i ascensors, si escau), s'han disposat de manera que es redueixin els 
recorreguts de circulació i d'accés als habitatges. 

- En els habitatges s'ha prevalgut també la reducció de recorreguts de circulació, evitant els espais residuals 
com passadissos, amb la finalitat de que la superfície sigui la necessària i adequada al programa requerit. 

- Les superfícies i les dimensions de les dependències s'ajusten als requisits del mercat, complint els mínims 
establerts per les normes d'habitabilitat vigents. 

- Accés als serveis 

- S'ha projectat l'edifici de manera que es garanteixen els serveis de telecomunicació (conforme al Reial decret-
llei 1/1998, de 27 de Febrer, sobre Infraestructures Comunes de Telecomunicació), així com de telefonia i 
audiovisuals. 

- S'han previst, en la zona d'accés a l'edifici, els casellers postals adequats a l'ús previst en el projecte. 

  
 
1.5.3. Prestacions que superen els llindars establerts en el CTE 

Per expressa voluntat del Promotor, no s'han inclòs en el present projecte prestacions que superin els llindars 
establerts en el CTE, en relació als requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 
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1.5.4. Limitacions d'ús de l'edifici 

- Limitacions d'us de l'edifici en el seu conjunt 

- L'edifici només podrà destinar-se als usos previstos en el projecte. 

- La dedicació d'alguna de les seves dependències a un us diferent del projectat requerirà d'un projecte 
de reforma i canvi d'us que serà objecte de nova llicència. 

- Aquest canvi d'ús serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les condicions de la resta de l'edifici 
ni menyscabi les prestacions inicials d'aquest en quan a estructura, instal·lacions, etc. 

- Limitacions d'us de les dependències 

- Aquelles que incompleixin les precaucions, prescripcions i prohibicions d'us referides a les dependències 
de l'immoble, contingudes en el Manual d'Us i Manteniment de l'edifici. 

- Limitacions d'us de les instal·lacions 

- Aquelles que incompleixin les precaucions, prescripcions i prohibicions d'us de les seves instal·lacions, 
contingudes en el Manual d'Us i Manteniment de l'edifici. 

 

 
En , a 23 de Febrer de 2022 

 

 
Ft. 

 

Firma 

  

  



 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 

  

 

MC
  

  



    

Projecte NOVA GRADERIA SALA POLIVALENT 

Situació MONTESQUIU 

Promotors   
   

  
  I. Memòria 

  2. Memòria constructiva   
  
 

  
  Pàgina 2 - 2     

  

 

MC
  

  

2.1. Sustentació de l'edifici  

2.2. Sistema estructural  
2.2.1. Fonamentació 

La fonamentació és superficial i es resol mitjançant els següents elements: sabates de formigó armat, les 
tensions màximes del qual no superen les tensions admissibles del terreny de fonamentació en cap de les 
situacions de projecte.  
  
 
2.2.2. Estructura de contenció 

No són necessàries estructures de contenció de terres. 
  
 
2.2.3. Estructura portant 

L'estructura portant vertical es compon dels següents elements: 
  

  

Els perfils, dimensions i armadures d'aquests elements s'indiquen en els corresponents plànols de projecte. 
  
 
2.2.4. Estructura horitzontal 

L'estructura horitzontal està composta pels següents elements: 
  
 

2.3. Sistema envolupant  

2.4. Sistema de compartimentació  

2.5. Sistemes d'acabats  

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions  
2.6.1. Protecció contra incendis  
2.6.2. Parallamps  

2.7. Equipament  

 
En , a 23 de Febrer de 2022 

 

 
Ft. 

 

Firma 

  

  



 

 

 

3. COMPLIMENT DEL CTE 



 

3.1. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
 

  

 

MNCTE SE
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3.1.1. Seguretat estructural  
3.1.1.1. Normativa 

En el present projecte s'han tingut en compte els següents documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): 

  DB SE: Seguretat estructural 

  DB SE AE: Accions en l'edificació 

  DB SE C: Fonaments 

  DB SI: Seguretat en cas d'incendi 

A més, s'ha tingut en compte la següent normativa en vigor: 

  Codi Estructural: Reial decret 470/2021 

  NCSE-02: Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació. 

D'acord a les necessitats, usos previstos i característiques de l'edifici, s'adjunta la justificació documental del 
compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural. 
 
3.1.1.2. Documentació 

El projecte conté la documentació completa, incloent memòria, plans, plec de condicions, instruccions d'ús i pla 
de manteniment. 
 
3.1.1.3. Exigències bàsiques de seguretat estructural (DB SE)  
3.1.1.3.1. Anàlisi estructural i dimensionament 

Procés 

El procés de verificació estructural de l'edifici es descriu a continuació: 

- Determinació de situacions de dimensionament. 

- Establiment de les accions. 

- Anàlisi estructural. 

- Dimensionament. 

Situacions de dimensionament 

- Persistents: Condicions normals d'ús. 

- Transitòries: Condicions aplicables durant un temps limitat. 

- Extraordinàries: Condicions excepcionals en les quals es pot trobar o a les que pot resultar exposat l'edifici 
(accions accidentals). 

Període de servei (vida útil): 

En aquest projecte es considera una vida útil per a l'estructura de 50 anys. 

Mètodes de comprovació: Estats límit 

Situacions que, de ser superades, pot considerar-se que l'edifici no compleix amb algun dels requisits 
estructurals per als quals ha estat concebut. 

Estats límit últims 
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Situació que, de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una posada fora de servei o 
per col·lapse parcial o total de l'estructura. 

Com estats límits últims s'han considerat els deguts a: 

- Pèrdua d'equilibri de l'edifici o per una banda d'ell. 

- Deformació excessiva. 

- Transformació de l'estructura o de part d'ella en un mecanisme. 

- Ruptura d'elements estructurals o de les seves unions. 

- Inestabilitat d'elements estructurals. 

Estats límit de servei 

Situació que de ser superada afecta a: 

- El nivell de confort i benestar dels usuaris. 

- El correcte funcionament de l'edifici. 

- L'aparença de la construcció. 

 
3.1.1.3.2. Accions 

Classificació de les accions 

Les accions es classifiquen, segons la seva variació amb el temps, en els següents tipus: 

- Permanents (G): són aquelles que actuen en tot instant sobre l'edifici, amb posició constant i valor 
constant (pesos propis) o amb variació menyspreable. 

- Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici (ús i accions climàtiques). 

- Accidentals (A): són aquelles la probabilitat de les quals l'ocurrència és petita però de gran importància 
(sisme, incendi, impacte o explosió). 

Valors característics de les accions 

Els valors de les accions estan reflectides en la justificació de compliment del document DB SE AE (veure 
apartat Accions en l'edificació (DB SE AE)). 

 
3.1.1.3.3. Dades geomètriques 

La definició geomètrica de l'estructura està indicada en els plànols de projecte. 
 
3.1.1.3.4. Característiques dels materials 

Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la justificació del Document Bàsic 
corresponent o bé en la justificació de l'apartat corresponent del Codi Estructural. 
 
3.1.1.3.5. Model per a l'anàlisi estructural 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials, considerant els elements que 
defineixen l'estructura: sabates i perfils d'acer. 

S'estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i la hipòtesi 
de indeformabilitat en el plànol per a cada forjat continu, impedint-se els desplaçaments relatius entre nusos. 
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A l'efecte d'obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, se suposa un comportament lineal dels materials. 

Càlculs per ordinador 

Nom del programa: CYPECAD. 

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 

CYPECAD realitza un càlcul espacial per mètodes matricials, considerant tots els elements que defineixen 
l'estructura: sabates i perfils d'acer. 

S'estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i utilitzant la 
hipòtesi de indeformabilitat del plànol de cada planta (diafragma rígid), per a modelar el comportament del 
forjat. 

A l'efecte d'obtenció de les diferents respostes estructurals (sol·licitacions, desplaçaments, tensions, etc.) es 
suposa un comportament lineal dels materials, realitzant per tant un càlcul estàtic per a accions no sísmiques. 
Per a la consideració de l'acció sísmica es realitza una anàlisi modal espectral. 
 
3.1.1.3.6. Verificacions basades en coeficients parcials 

En la verificació dels estats límit mitjançant coeficients parcials, per a la determinació de l'efecte de les accions, 
així com de la resposta estructural, s'utilitzen els valors de càlcul de les variables, obtinguts a partir dels seus 
valors característics, multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients parcials per a les accions i la 
resistència, respectivament. 

Verificació de l'estabilitat: Ed, estab  Ed, desestab 

- Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

- Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

Verificació de la resistència de l'estructura: Rd  Ed 

- Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent. 

- Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

Combinacions d'accions considerades i coeficients parcials de seguretat 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

- On: 

  

Gk Acció permanent 

Pk Acció de pretesat 

Qk Acció variable 

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

P Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: Codi Estructural 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

E.L.S. Fletxa. Formigó: Codi Estructural 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700  
  

  

Freqüent 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600  
  

  

Quasipermanent 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600  
  

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
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Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

Tensions sobre el terreny 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplaçaments 

  

Característica 

  
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 

Segons l'exposat en l'article 4.3.3 del document CTE DB SE, s'han verificat en l'estructura les fletxes dels 
diferents elements. S'ha comprovat tant el desplom local com el total d'acord amb l'exposat en 4.3.3.2 
d'aquest document. 

Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tenen en compte tant les 
deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d'acord a l'indicat en la 
norma. 

En l'obtenció dels valors de les fletxes es considera el procés constructiu, les condicions ambientals i l'edat 
de posada en càrrega, d'acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva en l'edificació 
convencional. Per tant, a partir d'aquests supòsits s'estimen els coeficients de fletxa pertinents per a la 
determinació de la fletxa activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb 
posterioritat a la construcció dels envans. 

S'estableixen els següents límits de deformació de l'estructura: 

  

Fletxes relatives per als següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Envans fràgils Envans ordinaris Resta de casos 

Integritat dels elements constructius 
(fletxa activa) 

Característica  
 G+Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort d'usuaris (fletxa instantània) 
Característica de 

sobrecàrrega  
 Q 

1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Aparença de l'obra (fletxa total) 
Quasi permanent  

 G + 2 Q 
1 / 300 1 / 300 1 / 300 
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Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Desplom relatiu a l'altura entre plantes: Desplom relatiu a l'altura total de l'edifici: 

/h < 1/250 /H < 1/500  
  

Vibracions 

No s'ha considerat l'efecte a causa d'aquestes accions sobre l'estructura. 

 
3.1.1.4. Accions en l'edificació (DB SE AE)  
3.1.1.4.1. Accions permanents (G) 

Pes propi de l'estructura 

Per a elements lineals (pilars, bigues, diagonals, etc.) s'obté el seu pes per unitat de longitud com el 
producte de la seva secció bruta pel pes específic del formigó armat: 25 kN/m³ - Acer 78,5 kN/m³. En 
elements superficials (lloses i murs), el pes per unitat de superfície s'obté multiplicant l'espessor 'e(m)' pel 
pes específic del material (25 kN/m³). 

Càrregues permanents superficials 

S'estimen uniformement repartides en la planta. Representen elements tals com paviments, recrescuts, 
envans lleugers, falsos sostres, etc. 

Pes propi d'envans pesats i murs de tancament 

Aquests es consideren com càrregues lineals obtingudes a partir del gruix, l'altura i el pes específic dels 
materials que componen dits elements constructius, tenint en compte els valors especificats en l'Annex C del 
Document Bàsic SE AE. 

Les accions del terreny es tracten d'acord amb l'establert en el Document Bàsic SE C. 

Càrregues superficials generals de plantes 

Càrregues permanents superficials (envans, paviments i revestiments) 

Planta 
Càrrega superficial 

(kN/m²) 

Sostre   2.00 

Fonamentació 0.00   
3.1.1.4.2. Accions variables (Q) 

Sobrecàrrega d'ús 

Es tenen en compte els valors indicats en la taula 3.1 del document DB SE AE. 

Càrregues superficials generals de plantes 

Planta 
Càrrega superficial 

(kN/m²) 

Sostre   3.00 

Fonamentació 0.00  
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Vent 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 

Accions tèrmiques 

No s'ha considerat en el càlcul de l'estructura. 

Neu 

Es tenen en compte els valors indicats en l'apartat 3.5 del document DB SE AE. 
 
3.1.1.4.3. Accions accidentals 

Es consideren accions accidentals els impactes, les explosions, el sisme i el foc. Les condicions on s'ha 
d'estudiar l'acció del sisme i les accions degudes a aquest en cas que sigui necessària la seva consideració 
estan definides en la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02. 

Sisme 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 

Incendi 

Norma: CTE DB SI - Annex C: Resistència al foc de les estructures de formigó armat. 

Dades per planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestiment d'elements de formigó 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

Sostre   R 60 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug 
Notes: 

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant, 
expressat en minuts. 
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.  

21-105. CAMPAS. MONTESQUIU GRADERIO 

Perfils d'acer 

Norma: Codi Estructural 

Resistència demanada: R 90 

Revestiment de protecció: Pintura intumescent 

Densitat: 0.0 kg/m³ 

Conductivitat: 0.01 W/(m·K) 

Calor específic: 0.00 J/(kg·K) 

  
 
3.1.1.4.4. Càrregues aplicades en les subestructures 

Referències: 

  

'P1', 'P2': 

  Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' no 
s'utilitza. 

  Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor de la 
càrrega en el punt on acaba (L2). 
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  Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza. 
  Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o 

paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció 
transversal dependrà de la direcció seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s'aplica 
la càrrega. 'L2' no s'utilitza. 

  Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la 
posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on acaba la 
càrrega. 

  

Unitats: 

  Càrregues puntuals: kN 
  Moments puntuals: kN·m. 
  Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m. 
  Increments de temperatura: °C. 

  

21-105. CAMPAS. MONTESQUIU GRADERIO 

Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) 

Eixos X Y Z 

N32 (CNX)/N1 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N27 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N27/N25 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N25/N4 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N4/N23 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N23/N21 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N21/N1 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N3 (CNX)/N2 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N5 (CNX)/N4 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N33 (CNX)/N6 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N7/N26 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N26/N24 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N24/N9 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N9/N22 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N22/N20 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N20/N6 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N8 (CNX)/N7 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N10 (CNX)/N9 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N34 (CNX)/N11 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N12/N19 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N19/N18 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N18/N14 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N14/N17 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N17/N16 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Eixos X Y Z 

N16/N11 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N13 (CNX)/N12 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N15 (CNX)/N14 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N40/N1 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N40/N1 Pes propi Trapezial 2.209 2.540 0.000 1.189 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N40/N1 Q 2 (1) Trapezial 1.657 1.905 0.000 1.189 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1/N6 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1/N6 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1/N6 Pes propi Uniforme 2.140 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1/N6 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N1/N6 Q 2 (1) Uniforme 1.605 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N6/N41 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N6/N41 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N6/N41 Pes propi Uniforme 2.140 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N6/N41 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N6/N41 Q 2 (1) Uniforme 1.605 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N41/N11 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N41/N11 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N41/N11 Pes propi Uniforme 2.140 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N41/N11 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N41/N11 Q 2 (1) Uniforme 1.605 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N7 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N7 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N2/N7 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N7/N12 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N7/N12 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N7/N12 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N4/N9 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N4/N9 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N4/N9 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N4/N9 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N4/N9 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N9/N14 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N9/N14 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N9/N14 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N9/N14 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N9/N14 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N43 (P6)/N29 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N38 (P3)/N37 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N39/N29 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N39/N29 Pes propi Trapezial 2.188 2.516 0.000 1.200 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N39/N29 Q 2 (1) Trapezial 1.641 1.887 0.000 1.200 Globals 0.000 0.000 -1.000 
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Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Eixos X Y Z 

N29/N28 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N29/N28 Pes propi Trapezial 0.396 1.310 0.000 3.343 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N29/N28 Q 2 (1) Trapezial 0.297 0.982 0.000 3.343 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N28/N37 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N28/N37 Pes propi Trapezial 1.310 1.852 0.000 1.983 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N28/N37 Q 2 (1) Trapezial 0.982 1.389 0.000 1.983 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 Pes propi Trapezial 1.852 2.223 0.000 1.360 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N37/N35 Q 2 (1) Trapezial 1.389 1.668 0.000 1.360 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N29/N30 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N30/N1 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N35/N36 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N36/N11 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N28/N31 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N31/N6 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N30/N31 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N30/N31 Pes propi Trapezial 2.540 3.463 0.000 3.311 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N30/N31 Q 2 (1) Trapezial 1.905 2.597 0.000 3.311 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N21/N20 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N21/N20 Pes propi Uniforme 4.923 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N21/N20 Q 2 (1) Uniforme 3.692 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N20/N16 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N20/N16 Pes propi Uniforme 4.923 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N20/N16 Q 2 (1) Uniforme 3.692 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N23/N22 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N23/N22 Pes propi Uniforme 4.923 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N23/N22 Q 2 (1) Uniforme 3.692 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N22/N17 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N22/N17 Pes propi Uniforme 4.923 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N22/N17 Q 2 (1) Uniforme 3.692 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N25/N24 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N25/N24 Pes propi Uniforme 5.021 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N25/N24 Q 2 (1) Uniforme 3.766 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N24/N18 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N24/N18 Pes propi Uniforme 5.021 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N24/N18 Q 2 (1) Uniforme 3.766 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N27/N26 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N27/N26 Pes propi Uniforme 5.021 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N27/N26 Q 2 (1) Uniforme 3.766 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N26/N19 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N26/N19 Pes propi Uniforme 5.021 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N26/N19 Q 2 (1) Uniforme 3.766 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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Càrregues en barres 

Barra Hipòtesi Tipus 
Valors Posició Direcció 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Eixos X Y Z 

N39/N40 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N37/N42 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N42/N41 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N31/N42 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N31/N42 Pes propi Trapezial 3.463 4.010 0.000 1.964 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N31/N42 Q 2 (1) Trapezial 2.597 3.007 0.000 1.964 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N42/N36 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 

N42/N36 Pes propi Trapezial 4.010 4.385 0.000 1.347 Globals 0.000 0.000 -1.000 

N42/N36 Q 2 (1) Trapezial 3.007 3.289 0.000 1.347 Globals 0.000 0.000 -1.000   
3.1.1.5. Fonaments (DB SE C)  
3.1.1.5.1. Bases de càlcul 

Mètode de càlcul 

El comportament de la fonamentació es verifica enfront de la capacitat portant (resistència i estabilitat) i 
l'aptitud al servei. A aquests efectes es distingirà, respectivament, entre estats límit últims i estats límit de 
servei. 

Les comprovacions de la capacitat portant i de l'aptitud al servei de la fonamentació s'efectuen per a les 
situacions de dimensionament pertinents. 

Les situacions de dimensionament es classifiquen en: 

  situacions persistents, que es refereixen a les condicions normals d'ús; 

  situacions transitòries, que es refereixen a unes condicions aplicables durant un temps limitat, tals com 
situacions sense drenatge o de curt termini durant la construcció; 

  situacions extraordinàries, que es refereixen a unes condicions excepcionals en les quals es pot trobar, 
o a les quals pot estar exposat l'edifici, inclòs el sisme. 

El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Limit Últims (apartat 3.2.1 DB SE) i 
els Estats Límit de Servei (apartat 3.2.2 DB SE). 

Verificacions 

Les verificacions dels estats límit es basen en l'ús de models adequats per a la fonamentació i el seu terreny 
de suport i per a avaluar els efectes de les accions de l'edifici i del terreny sobre l'edifici. 

Per a verificar que no se supera cap estat límit s'han utilitzat els valors adequats per a: 

- les sol·licitacions de l'edifici sobre la fonamentació; 

- les accions (càrregues i empentes) que es puguin transmetre o generar a través del terreny sobre la 
fonamentació; 

- els paràmetres del comportament mecànic del terreny; 

- els paràmetres del comportament mecànic dels materials utilitzats en la construcció de la fonamentació; 

- les dades geomètriques del terreny i la fonamentació. 

Accions 
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Per a cada situació de dimensionament de la fonamentació s'han tingut en compte tant les accions que 
actuen sobre l'edifici com les accions geotècniques que es transmeten o generen a través del terreny on es 
recolza el mateix. 

Coeficients parcials de seguretat 

La utilització dels coeficients parcials implica la verificació que, per a les situacions de dimensionament de la 
fonamentació, no es superi cap dels estats límit, a l'introduir en els models corresponents els valors de càlcul 
per a les diferents variables que descriuen els efectes de les accions sobre la fonamentació i la resistència 
del terreny. 

Per a les accions i per a les resistències de càlcul dels materials i del terreny, s'han adoptat els coeficients 
parcials indicats en la taula 2.1 del document DB SE C. 

 
3.1.1.5.2. Estudi geotècnic 

S'han considerat les dades proporcionades i ja descrites en el corresponent apartat de la memòria constructiva. 

En l'annex corresponent a Informació Geotècnica s'adjunta l'informe geotècnic del projecte. 

Paràmetres geotècnics adoptats en el càlcul 

Fonamentació 

Profunditat del pla de fonamentació: 0.40 m 

Tensió admissible en situacions persistents: 0.200 MPa 

Tensió admissible en situacions accidentals: 0.300 MPa 
 
3.1.1.5.3. Descripció, materials i dimensionament d'elements 

Descripció 

La fonamentació és superficial i es resol mitjançant els següents elements: sabates de formigó armat, les 
tensions màximes del qual no superen les tensions admissibles del terreny de fonamentació en cap de les 
situacions de projecte.  

  

Materials 

Fonamentació 

  

Element Formigó 
fck 

(MPa) c 
Àrid 

Ec 
(MPa) Naturalesa 

Mida màxima 
(mm) 

Tots HA-25 25 1.50 Quarcita 15 31476  
  

  

Element Acer 
fyk 

(MPa) s 

Tots B 500 S 500 1.15  
  

Dimensions, seccions i armats 
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Les dimensions, seccions i armats s'indiquen en els plànols d'estructura del projecte. S'han disposat 
armadures que compleixen amb el Codi Estructural atenent a l'element estructural considerat. 

 
3.1.1.6. Elements estructurals de formigó (Codi Estructural)  
3.1.1.6.1. Bases de càlcul 

Requisits 

L'estructura projectada compleix amb els següents requisits: 

- Seguretat i funcionalitat estructural: consistent a reduir a límits acceptables el risc que l'estructura tingui 
un comportament mecànic inadequat enfront de les accions i influències previsibles a les quals pugui estar 
sotmès durant la seva construcció i ús previst, considerant la totalitat de la seva vida útil. 

- Seguretat en cas d'incendi: consistent a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris de l'estructura 
sofreixin danys derivats d'un incendi d'origen accidental. 

- Higiene, salut i protecció del medi ambient: consistent a reduir a límits acceptables el risc que es provoquin 
impactes inadequats sobre el medi ambient com a conseqüència de l'execució de les obres. 

Conforme al Codi Estructural s'assegura la fiabilitat requerida a l'estructura adoptant el mètode dels Estats 
Límit, tal com s'estableix a l'apartat 3 de l'annex 18. Aquest mètode permet tenir en compte de manera 
senzilla el caràcter aleatori de les variables de sol·licitació, de resistència i dimensionals que intervenen en el 
càlcul. El valor de càlcul d'una variable s'obté a partir del seu principal valor representatiu, ponderant-lo 
mitjançant el seu corresponent coeficient parcial de seguretat. 

Comprovació estructural 

La comprovació estructural en el projecte es realitza mitjançant càlcul, el que permet garantir la seguretat 
requerida de l'estructura. 

Situacions de projecte 

Les situacions de projecte considerades són les que s'indiquen a continuació: 

- Situacions persistents: corresponen a les condicions d'ús normal de l'estructura. 

- Situacions transitòries: que corresponen a condicions aplicables durant un temps limitat. 

- Situacions accidentals: que corresponen a condicions excepcionals aplicables a l'estructura. 

Mètodes de comprovació: Estats límit 

Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les quals, de ser superades, pot considerar-se que 
l'estructura no compleix alguna de les funcions per a les quals ha estat projectada. 

Estats límit últims 

La denominació d'Estats Límit Últims engloba tots aquells que produïxen la errada de l'estructura, per 
pèrdua d'equilibri, col·lapse o ruptura de la mateixa o per una banda d'ella. Com Estats Límit Últims s'han 
considerat els deguts a: 

- errada per deformacions plàstiques excessives, ruptura o pèrdua de l'estabilitat de l'estructura o de part 
d'ella; 

- pèrdua de l'equilibri de l'estructura o de part d'ella, considerada com un sòlid rígid; 

- errada per acumulació de deformacions o fissuració progressiva sota càrregues repetides. 
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En la comprovació dels Estats Límit Últims que consideren el trencament d'una secció o element, es satisfà 
la condició: 

Rd  Sd 

on: 

Rd: Valor de càlcul de la resposta estructural. 

Sd: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

Per a l'avaluació de l'Estat Límit d'Equilibri (Article 6.4.2) es satisfà la condició: 

Ed, estab  Ed, desestab 

on: 

Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

Estats límit de servei 

La denominació d'Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els requisits de 
funcionalitat, de comoditat o d'aspecte requerits. En la comprovació dels Estats Límit de Servei es satisfà la 
condició: 

Cd  Ed 

on: 

Cd: Valor límit admissible per a l'Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, obertura de fissura, 
etc.). 

Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de fissura, etc.). 

 
3.1.1.6.2. Accions 

Per al càlcul dels elements de formigó s'han tingut en compte les accions permanents (G), les accions variables 
(Q) i les accions accidentals (A). 

Per a l'obtenció dels valors característics, representatius i de càlcul de les accions s'ha tingut en compte l'Annex 
18 del Codi Estructural. 

Combinació d'accions i coeficients parcials de seguretat 

Verificacions basades en coeficients parcials (veure apartat Verificacions basades en coeficients parcials). 
 
3.1.1.6.3. Mètode de dimensionament 

El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límit de l'Annex 19 del vigent Codi 
Estructural, utilitzant el Mètode de Càlcul per Ruptura. 
 
3.1.1.6.4. Solució estructural adoptada 

Deformacions 
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Desploms en pilars, pantalles i murs 

S'han controlat els desploms locals i totals dels pilars, pantalles i murs, resultant del càlcul els següents 
valors màxims de desplom: 

Quanties geomètriques 

S'han adoptat les quanties geomètriques mínimes fixades en l'Annex 19 del Codi Estructural. 

Característiques dels materials 

Els coeficients a utilitzar per a cada situació de projecte i estat límit estan definits en el compliment del 
Document Bàsic SE. 

Els valors dels coeficients parcials de seguretat dels materials (c i s) per a l'estudi dels Estats Límit Últims 
són els quals s'indiquen a continuació: 

Formigons 

  

Element Formigó 
fck 

(MPa) c 
Àrid 

Ec 
(MPa) Naturalesa 

Mida màxima 
(mm) 

Tots HA-25 25 1.50 Quarcita 15 31476  
  

Acers en barres 

  

Element Acer 
fyk 

(MPa) s 

Tots B 500 S 500 1.15  
  

Recobriments 

Sabates i enceps (geomètrics): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm i Lateral: 8.0 cm 
 
3.1.1.7. Elements estructurals d'acer (Codi Estructural)  
3.1.1.7.1. Generalitats 

Es comprova el compliment dels requisits del Codi Estructural per a aquells elements realitzats amb acer. 

En el disseny de l'estructura es contempla la seguretat adequada d'utilització, incloent els aspectes relatius a la 
durabilitat, fabricació, muntatge, control de qualitat, conservació i manteniment. 
 
3.1.1.7.2. Bases de càlcul 

Per a verificar el compliment de l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE, s'ha comprovat: 

  L'estabilitat i la resistència (estats límit últims) 

  L'aptitud per al servei (estats límit de servei) 

Estats límit últims 

La determinació de la resistència de les seccions es fa d'acord amb l'especificat en l'apartat 6 de l'Annex 22 
del Codi Estructural, partint de les esvelteses, longituds de vinclament i esforços actuants per a totes les 
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combinacions definides en la present memòria, tenint en compte la interacció d'aquests i comprovant que es 
compleixen els límits de resistència establerts per als materials seleccionats. 

S'ha comprovat, a més, la resistència al foc dels perfils metàl·lics aplicant l'indicat en l'Annex 23. 

Estats límit de servei 

Es comprova que totes les barres compleixen, per a les combinacions d'accions establertes en l'apartat 4.3.2 
del Document Bàsic SE, amb els límits de deformacions, fletxes i desplaçaments horitzontals. 

 
3.1.1.7.3. Durabilitat 

Els perfils d'acer estan protegits d'acord a les condicions d'ús i ambientals i a la seva situació, de manera que 
s'assegura la seva resistència, estabilitat i durabilitat durant el període de vida útil, havent de mantenir-se 
d'acord a les instruccions d'ús i pla de manteniment corresponent. 
 
3.1.1.7.4. Materials 

Els coeficients parcials de seguretat utilitzats per a les comprovacions de resistència són: 

  M0 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material. 

  M1 = 1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d'inestabilitat. 

  M2 = 1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, i a la 
resistència dels mitjans d'unió. 

Característiques dels acers emprats 

Els acers emprats en aquest projecte es corresponen amb els indicats en la norma UNE EN 10025: Productos 
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. 

Les propietats dels acers utilitzats són les següents: 

  Mòdul d'elasticitat longitudinal (E): 210.000 N/mm² 

  Mòdul d'elasticitat transversal o mòdul de rigidesa (G): 81.000 N/mm² 

  Coeficient de Poisson (): 0.30 

  Coeficient de dilatació tèrmica (): 1,2·10-5(°C)-1 

  Densitat (): 78.5 kN/m³ 

21-105. CAMPAS. MONTESQUIU GRADERIO 

Material E 
(MPa) 

 G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipus Designació 

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
·t: Coeficient de dilatació 
: Pes específic  

  
 
3.1.1.7.5. Anàlisi estructural 

L'anàlisi estructural s'ha realitzat amb el model descrit en el Document Bàsic SE, discretitzant-se les barres 
d'acer amb les propietats geomètriques obtingudes de les biblioteques de perfils dels fabricants o calculades 
d'acord a la forma i dimensions dels perfils. 
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Els tipus de secció a l'efecte de dimensionament es classifiquen d'acord amb l'apartat 5.5.2 de l'Annex 22 del 
Codi Estructural, aplicant els mètodes de càlcul descrits en els apartats 5.4 i 5.5, i els límits d'esveltesa de la 
taula A22.5.2 de l'esmentat document. 

La traslacionalitat de l'estructura es contempla aplicant els mètodes descrits en l'apartat 5.2 de l'Annex 22 
tenint en consideració els corresponents coeficients d'amplificació. 
 
3.1.1.8. Murs de fàbrica (DB SE F) 

No hi ha elements estructurals de fàbrica. 
 
3.1.1.9. Elements estructurals de fusta (DB SE M) 

No hi ha elements estructurals de fusta. 
 

 
En , a 23 de Febrer de 2022 

 

 
Ft. 

 

Firma 

  

  



 

3.2. SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 
 
 

  

 

MNCTE SI 
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3.2.1. SI 1 Propagació interior  
3.2.2. SI 2 Propagació exterior  
3.2.3. SI 3 Evacuació d'ocupants  
3.2.4. SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis  
3.2.5. SI 5 Intervenció dels bombers  
3.2.6. SI 6 Resistència al foc de l'estructura  
3.2.6.1. Introducción 

  Referències: 

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural ha de mantenir la 
seva capacitat portant, expressat en minuts. 

- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició. 

- am: distància equivalent a l'eix de les armadures (CTE DB SI - Annex C - Fórmula C.1). 

- amín: distància mínima equivalent a l'eix exigida per la norma per a cada tipus d'element estructural. 

- Aprof.: aprofitament màxim del perfil metàl·lic sota les combinacions de foc. 

  

  Comprovacions: 

Generals: 

- Distància equivalent a l'eix: am  amín (s'indica el gruix de revestiment necessari per a complir aquesta 
condició quan sigui necessari). 

  

Particulars: 

- S'han realitzat les comprovacions particulars per a aquells elements estructurals en els que la norma 
així ho exigeixi. 

  
 
3.2.6.2. Dades generals 

Dades per planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestiment d'elements de formigó 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 

Sostre  R 60 - Sense revestiment ignífug Sense revestiment ignífug   
3.2.6.3. Comprovacions  
3.2.6.3.1. Comprovacions  
3.2.6.3.1.1. Estructures 3D integrades 

Referències: 

N: Esforç axial (kN) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN) 
Mt: Moment torçor (kN·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m) 
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Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la màxima 
resistència de la secció. 

  

Origen dels esforços pèssims: 

  G: Només gravitatòries 
  GV: Gravitatòries + vent 
  GS: Gravitatòries + sisme 
  GVS: Gravitatòries + vent + sisme 

  

  

: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es 
compleix que   100 %. 

  

1. 21-105. CAMPAS. MONTESQUIU GRADERIO 

  

Perfils d'acer 

Norma: Codi Estructural 

Resistència demanada: R 90 

Revestiment de protecció: Pintura intumescent 

Densitat: 0.0 kg/m³ 

Conductivitat: 0.01 W/(m·K) 

Calor específic: 0.00 J/(kg·K) 

L'espessor mínim necessari de revestiment per a cada barra s'indica en la taula de comprovació de 
resistència. 

  

  

  

Comprovació de resistència en situació d'incendi 

R. req.(1): R 90 

Barra 
 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 
Origen 

Rev. mín. nec.(2) 
Pint. intumescent(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 
(°C) 

Estat N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N32 (CNX)/N1 77.54 2.345 -29.574 -0.413 1.145 0.00 -2.68 0.97 G 1.0 743 Compleix 

N2/N27 93.73 1.200 -6.692 0.518 -7.626 0.05 8.80 -0.63 G 1.2 728 Compleix 

N27/N25 90.59 0.000 -3.105 1.336 3.149 -0.01 8.81 0.88 G 1.0 743 Compleix 

N25/N4 94.80 1.200 0.738 0.833 14.419 -0.03 -12.68 -0.34 G 1.4 702 Compleix 

N4/N23 97.35 0.000 -4.579 0.955 -11.462 0.02 -9.71 0.45 G 1.2 728 Compleix 

N23/N21 97.34 1.261 -0.776 1.365 -0.699 0.00 4.96 -0.86 G 0.6 875 Compleix 

N21/N1 97.87 1.200 2.926 1.174 9.702 -0.03 -6.46 -0.67 G 0.8 791 Compleix 

N3 (CNX)/N2 80.76 0.149 -15.515 -13.350 -4.057 0.00 0.60 1.98 G 0.6 875 Compleix 

N5 (CNX)/N4 92.45 1.254 -37.437 -2.424 2.368 0.00 -2.97 3.04 G 1.6 671 Compleix 

N33 (CNX)/N6 78.21 2.345 -73.553 -0.206 2.060 0.00 -4.83 0.48 G 1.6 671 Compleix 

N7/N26 95.69 1.200 -14.608 -0.009 -20.425 0.00 23.51 0.00 G 2.0 612 Compleix 

N26/N24 95.46 0.000 -6.024 -0.007 8.524 0.00 23.49 0.00 G 1.8 640 Compleix 

N24/N9 98.07 1.200 2.797 -0.003 38.865 0.00 -34.33 0.01 G 2.4 562 Compleix 
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Comprovació de resistència en situació d'incendi 

R. req.(1): R 90 

Barra 
 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 
Origen 

Rev. mín. nec.(2) 
Pint. intumescent(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 
(°C) 

Estat N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N9/N22 92.26 0.000 -13.207 0.114 -31.639 0.00 -26.52 0.07 G 2.2 586 Compleix 

N22/N20 88.12 1.261 -4.554 0.018 -1.284 0.00 13.07 0.01 G 1.4 702 Compleix 

N20/N6 95.08 1.200 3.938 0.527 28.601 0.00 -21.01 -0.47 G 1.8 640 Compleix 

N8 (CNX)/N7 52.21 0.149 -38.986 0.009 -7.973 0.00 1.18 0.00 G 0.6 875 Compleix 

N10 (CNX)/N9 82.28 1.254 -100.495 0.003 6.229 0.00 -7.81 0.00 G 2.0 612 Compleix 

N34 (CNX)/N11 93.14 2.345 -26.773 0.992 1.041 0.00 -2.44 -2.33 G 1.2 728 Compleix 

N12/N19 93.95 1.200 -6.811 -0.528 -7.638 -0.05 8.80 0.63 G 1.2 728 Compleix 

N19/N18 90.71 0.000 -3.219 -1.348 3.136 0.01 8.80 -0.89 G 1.0 743 Compleix 

N18/N14 94.58 1.200 0.621 -0.848 14.406 0.03 -12.65 0.37 G 1.4 702 Compleix 

N14/N17 89.23 0.000 -4.661 -0.852 -11.386 -0.02 -9.63 -0.35 G 1.0 743 Compleix 

N17/N16 91.17 1.261 -0.924 -1.165 -0.623 0.00 4.85 0.69 G 0.6 875 Compleix 

N16/N11 73.24 1.200 2.701 -1.483 9.775 0.02 -6.66 0.98 G 1.0 743 Compleix 

N13 (CNX)/N12 81.09 0.149 -15.564 13.359 -4.170 0.00 0.62 -1.98 G 0.6 875 Compleix 

N15 (CNX)/N14 92.66 1.254 -37.288 2.428 2.409 0.00 -3.02 -3.05 G 1.6 671 Compleix 

N40/N1 60.40 1.189 -0.146 -0.215 4.889 0.01 -2.96 0.29 G 0.6 875 Compleix 

N1/N6 85.15 3.311 -2.637 0.206 13.359 0.00 -8.54 -0.38 G 1.6 671 Compleix 

N6/N41 75.39 0.000 -3.951 -0.495 -15.110 0.00 -9.18 -0.55 G 1.6 671 Compleix 

N41/N11 74.05 0.000 -3.372 0.234 1.880 0.00 6.51 0.06 G 1.0 743 Compleix 

N2/N7 80.50 3.311 -12.832 0.059 7.370 -0.02 -4.46 -0.20 G 1.0 743 Compleix 

N7/N12 80.35 0.000 -12.832 -0.055 -7.368 0.02 -4.46 -0.20 G 1.0 743 Compleix 

N4/N9 81.77 3.311 -2.597 3.924 13.751 0.00 -8.28 -2.41 G 1.8 640 Compleix 

N9/N14 82.23 0.000 -2.598 -3.960 -13.749 0.00 -8.28 -2.46 G 1.8 640 Compleix 

N5 (CNX)/N9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 9.6 347 Compleix 

N10 (CNX)/N4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 9.6 347 Compleix 

N15 (CNX)/N9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 9.6 347 Compleix 

N10 (CNX)/N14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 9.6 347 Compleix 

N43 (P6)/N29 55.16 2.345 -12.889 -0.052 -0.842 0.00 1.97 0.12 G 0.6 875 Compleix 

N38 (P3)/N37 75.93 2.345 -18.878 -0.895 0.687 0.00 -1.61 2.10 G 1.0 743 Compleix 

N39/N29 96.05 1.200 0.174 0.192 4.876 0.00 -2.97 -0.11 G 0.4 953 Compleix 

N29/N28 83.89 0.000 2.815 0.226 -5.000 -0.01 -4.84 0.41 G 0.6 875 Compleix 

N28/N37 90.28 1.983 1.189 -0.650 8.042 0.02 -6.21 0.54 G 0.8 791 Compleix 

N37/N35 72.79 0.000 0.373 -0.363 -5.666 -0.01 -4.60 -0.22 G 0.6 875 Compleix 

N29/N30 92.68 0.000 0.345 -3.453 -3.013 -0.12 -0.39 -0.52 G 0.4 953 Compleix 

N30/N1 73.97 1.070 0.627 -0.904 3.889 0.02 -3.77 0.65 G 0.6 875 Compleix 

N35/N36 50.21 1.122 0.308 0.419 -0.618 0.02 0.91 -0.19 G No és necessari 1004 Compleix 

N36/N11 81.80 1.070 0.941 0.897 4.985 0.01 -4.22 -0.69 G 0.6 875 Compleix 

N28/N31 99.82 0.661 -1.092 1.490 -1.931 -0.01 1.38 -0.58 G No és necessari 1004 Compleix 

N31/N6 83.32 1.070 -2.001 -0.581 16.609 -0.01 -16.17 0.28 G 1.6 671 Compleix 

N30/N31 82.81 3.311 -2.548 0.282 9.771 -0.01 -4.30 -0.44 G 0.6 875 Compleix 

N21/N20 99.03 3.311 -0.191 4.063 14.775 0.01 -7.88 -2.48 G 1.6 671 Compleix 

N20/N16 99.05 0.000 0.318 -4.139 -14.779 -0.01 -7.87 -2.63 G 1.4 702 Compleix 

N23/N22 74.91 3.311 0.410 4.086 14.813 -0.01 -7.99 -2.53 G 1.6 671 Compleix 

N22/N17 74.91 0.000 0.313 -4.152 -14.813 0.01 -7.99 -2.63 G 1.6 671 Compleix 

N25/N24 93.93 3.311 -0.504 4.200 14.798 0.01 -7.16 -2.63 G 1.6 671 Compleix 

N24/N18 93.97 0.000 -0.500 -4.202 -14.798 -0.01 -7.16 -2.64 G 1.6 671 Compleix 

N27/N26 95.10 1.449 0.818 -0.141 0.271 -0.01 7.56 1.14 G 1.4 702 Compleix 

N26/N19 95.10 1.862 0.820 0.145 -0.271 0.01 7.56 1.14 G 1.4 702 Compleix 

N39/N40 9.94 0.000 0.215 -0.146 -0.174 0.00 0.00 -0.12 G No és necessari 1004 Compleix 

N37/N42 60.70 0.935 -0.723 1.535 -4.861 0.00 2.78 -0.68 G 0.6 875 Compleix 

N42/N41 47.95 0.000 -0.729 0.580 2.386 0.00 2.74 0.26 G 0.6 875 Compleix 
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Comprovació de resistència en situació d'incendi 

R. req.(1): R 90 

Barra 
 

(%) 
Posició 

(m) 

Esforços pèssims 
Origen 

Rev. mín. nec.(2) 
Pint. intumescent(3) 

(mm) 

Temperatura(4) 
(°C) 

Estat N 
(kN) 

Vy 
(kN) 

Vz 
(kN) 

Mt 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Mz 
(kN·m) 

N31/N42 82.64 0.000 -0.477 -0.627 -8.415 0.02 -4.31 -0.68 G 0.6 875 Compleix 

N42/N36 81.89 0.449 0.478 -0.633 -0.883 -0.01 1.92 -0.11 G No és necessari 1004 Compleix 
Notes: 

(1) Resistència requerida (període de temps, expressat en minuts, durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant). 
(2) Espessor de revestiment mínim necessari. 
(3) Pintura intumescent 
(4) Temperatura assolida pel perfil amb el revestiment indicat, en el temps especificat de resistència al foc.  

  

  
 

 
En , a 23 de Febrer de 2022 

 

 
Ft. 

 

Firma 

  

  



 

3.3. SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 
 

  

 

MNCTE SUA
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3.3.1. SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes  
3.3.1.1. Relliscabilitat dels terres 

      NORMA PROJECTE 

    Zones interiors seques. 

   Superfícies amb pendent menor que el 6%. Classe 1   

   Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales. Classe 2   

    Zones interiors humides, com ara les entrades als edificis des de l'espai exterior, terrasses cobertes, 
vestuaris, banys, lavabos, cuines, etc. 

   Superfícies amb pendent menor que el 6%. Classe 2   

   Superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales. Classe 3   

    Zones exteriors. 

   Piscines. Dutxes. Classe 3     
3.3.1.2. Discontinuïtats en el paviment 

      NORMA PROJECTE 

   Ressalts en junts  4 mm   

   Elements sortints del nivell del paviment  12 mm   

   
Angle entre el paviment i els sortints que excedeixen de 6 mm en les 
seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones  45°   

   
Pendent màxima per a desnivells de 50 mm com màxim, excepte per a 
accé des de espai exterior  25%   

   Perforacions o buits en sòls de zones de circulació Ø  15 mm 0 mm 

   
Alçada de les barreres de protecció usades per a la delimitació de les 
zones de circulació  0.8 m   

   
Nombre mínim d'esgraons en zones de circulació que no inclouen un 
itinerari accessible 

3   

    Excepte en els casos següents:     

      a) en zones d'ús restringit,     

      b) en les zones comuns dels edificis d'ús Residencial Habitatge,     

      c) en els accessos i en les sortides dels edificis,     

      d) en l'accés a una tarima o escenari.       
3.3.1.3. Desnivells  
3.3.1.3.1. Protecció dels desnivells 

   
Barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant 
horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb diferència de 
cota 'h' 

h  550 mm 

   Senyalització visual i tàctil en zones d'úso públic h  550 mm 
Diferenciació a 250 mm del cantell   

3.3.1.3.2. Característiques de les barreres de protecció  
3.3.1.3.2.1. Alçada 

      NORMA PROJECTE 

   Diferències de cota de fins 6 metres  900 mm 900 mm 

   Altres casos  1100 mm   

   Forats d'escala d'ampla menor que 400 mm  900 mm    
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Mesurament de l'alçada de la barrera de protecció (veure gràfic) 

  
3.3.1.3.2.2. Resistència 

    Resistència i rigidesa de les barreres de protecció enfront a forces horitzontals 

    Veure taules 3.1 i 3.2 (Document Bàsic SE-AE Accions en l'edificació)   
3.3.1.3.2.3. Característiques constructives 

      NORMA PROJECTE 

    No són escalables 

   No existiran punts de recolzament en l'alçada accessible (Ha) 300  Ha  500 
mm 

  

   
No existiran sortints de superfície sensiblement horitzontal amb més de 
15 cm de fons en l'alçada accessible 

500  Ha  800 
mm 

  

   Limitació de les obertures al pas d'una esfera Ø  100 mm 90 mm 

   Alçada de la part inferior de la barana  50 mm 0 mm  
  

  
3.3.1.4. Escales i rampes  
3.3.1.4.1. Escales d'ús restringit 

   Escala de traçat lineal     

      NORMA PROJECTE 

   Ample del tram  0.8 m   

   Alçada de la contrapetja  20 cm   
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   Ample de l'estesa  22 cm   

       
   Escala de traçat corb     

      NORMA PROJECTE 

   Ample mínim de l'estesa  5 cm   

   Ample màxim de l'estesa  44 cm   

       
   Esglaons sense contrapetja (dimensions segons gràfic)  2.5 cm    
  

  
3.3.1.4.2. Escales d'ús general  
3.3.1.4.2.1. Graons 

   Trams rectes d'escala     

      NORMA PROJECTE 

    Estesa  280 mm 280 mm 

    Contrapetja 130  C  185 
mm 

185 mm 

    Contrapetja 540  2C + H  
700 mm 

  
 
  

 
  

   Escala de traçat corb     

      NORMA PROJECTE 

    Petjada en el costat més estret  170 mm 170 mm 

    Petjada en el costat més ample  440 mm 400 mm   
3.3.1.4.2.2. Trams 

      NORMA PROJECTE 

   Número mínim d'esglaons per tram 3 4 

   Alçada màxima que salva cada tram  3,20 m 2.50 m 

   En una mateixa escala tots els esglaons tenen la mateixa contrapetja   COMPLEIX 

   En trams rectes tots els esglaons tenen la mateixa petjada   COMPLEIX 
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En trams corbs, tots els esglaons tenen la mateixa petjada amidada al 
llarg de tota línia equidistant d'un dels costats de l'escala 

  COMPLEIX 

   
En trams mixts, la petjada amidada en el tram corb és major o igual a 
la petjada en les parts rectes   COMPLEIX 

 
  

Amplada útil (lliure d'obstacles) del tram 

      NORMA PROJECTE 

   Ús Residencial Habitatge 1000 mm COMPLEIX   
3.3.1.4.2.3. Replà 

   Entre trams d'una escala amb la mateixa direcció:     

      NORMA PROJECTE 

    Ample de la meseta  Ample de la 
escala 

  

    Longitud de la meseta, mesurada sobre el seu eix  1000 mm    

       
   Entre trams d'una escala amb canvis de direcció (veure figura): 

    Ample de la meseta  Ample de la 
escala 

  

    Longitud de la meseta, mesurada sobre el seu eix  1000 mm     
  

  
3.3.1.4.2.4. Passamans 

Passamans continu: 

      NORMA PROJECTE 

   Obligatori en un costat de l'escala Desnivell salvat  
550 mm  

COMPLEIX 

   Obligatorio en ambdós costats de l'escala 
Ample de la 

escala  1200 
mm  

COMPLEIX 

 
  

Passamans intermig: 

      NORMA PROJECTE 

   Són necessaris quan l'ample del tram supera el límit de la norma  2400 mm  COMPLEIX 
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   Separació entre passamans intermedis  2400 mm  COMPLEIX 

       
       

   Altura del passamans 900  H  1100 
mm  

900 mm 
 
  

Configuració del passamans: 

      NORMA PROJECTE 

    Rígid i fàcil d'asir 

   Separació del parament vertical  40 mm 50 mm 

    El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà   
3.3.1.4.3. Rampes 

Pendent 

      NORMA PROJECTE 

   Rampa de uso general 6% < p < 12%   

      l < 3, p  10 %   

   Per a usuaris en cadira de rodes l < 6, p  8 %   

      Altres casos, p  
6 % 

  

   Per a circulació de vehicles i persones en aparcaments p  16 %    
  

Trams: 

  

Longitud del tram: 

      NORMA PROJECTE 

   Rampa de uso general l  15,00 m   

   Per a usuaris en cadira de rodes l  9,00 m    
  

Ample del tram: 

      NORMA PROJECTE 

   Amplària mínima útil (lliure d'obstacles) 
Apartat 4, DB-SI 

3   

       
   Rampa de uso general a  1,00 m   

       
   Per a usuaris en cadira de rodes a  1,20 m   

   Altura de la protecció en vores lliures (usuaris en cadira de rodes) h = 100 mm    
  

Plans d'escala: 

  

Entre trams amb la mateixa direcció: 

      NORMA PROJECTE 
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   Ample de la meseta  Ample de la 
rampa 

  

   Longitud del replà l  1500 mm    
  

Entre trams amb canvi de direcció: 

      NORMA PROJECTE 

   Ample de la meseta  Ample de la 
rampa 

  

       
   Ample de portes i passadissos a  1200 mm   

   Restricció d'amplària a partir de l'arrencada d'un tram d  400 mm   

   Per a usuaris en cadira de rodes d  1500 mm    
  

Passamans 

      NORMA PROJECTE 

   Passamans continu en un costat Desnivell salvat > 
550 mm 

  

   Per a usuaris en cadira de rodes 
Desnivell salvat > 

150 mm 
COMPLEIX 

   Passamans continu en ambdós costats 
Ample de la 

rampa > 1200 
mm 

COMPLEIX 

       

   Altura del passamans en rampes d'ús general 900  h  1100 
mm 

  

   Per a usuaris en cadira de rodes 650  h  750 
mm 

  

   Separació del parament  40 mm    
  

Característiques del passamans: 

      NORMA PROJECTE 

    El sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la mà. Rígid i 
fàcil d'asir. 

    
  
3.3.1.5. Neteja dels envidriaments exteriors 

    Es compleixen les limitacions geomètriques per a l'accés des de 
l'interior (veure figura). 

    

    Dispositius de bloqueig en posició invertida en envidriaments 
reversibles 
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3.3.2. SUA 2 Seguretat davant el risc d'impacte o d'atrapament  
3.3.2.1. Impacte  
3.3.2.1.1. Impacte amb elements fixes: 

      NORMA PROJECTE 

   Alçada lliure en zones de circulació d'ús restringit  2.1 m   

   Alçada lliure en zones de circulació no restringides  2.2 m   

   Alçada lliure en umbrals de portes  2 m   

   
Alçada dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin 
situats sobre zones de circulació  2.2 m   

   
Vol dels elements sortints en zones de circulació amb altura compresa 
entre 0.15 m i 2.20 m, mesura a partir del sòl.  .15 m   

   
Es disposen elements fixos que restringeixen l'accés a elements volats 
amb altura inferior a 2 m. 

    
  
3.3.2.1.2. Impacte amb elements practicables: 

   

Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no siguin 
d'ocupació nul·la situades en el lateral dels passadissos l'amplada dels 
quals sigui inferior a 2.50 m es disposaran de manera que 
l'escombrada de la fulla no envaeixi el passadís. 

    

 
  

  
3.3.2.1.3. Impacte amb elements fràgils: 

   
Superfícies envidrades situades en les àrees amb el risc d'impacte amb 
barrera de protecció 

  
SUA 1, Apartat 

3.2  
  

Resistència a l'impacte en superfícies envidrades situades en àrees amb el risc d'impacte sense barrera de 
protecció: 

  

Valor del paràmetre X 

      NORMA PROJECTE 
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Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada 
major que 12 m 

qualsevol   

   
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada 
entre 0.55 m i 12 m qualsevol   

   
Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada menor 
que 0.55 m 

1, 2 o 3   
 
  

Valor del paràmetre Y 

      NORMA PROJECTE 

   
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada 
major que 12 m 

B o C   

   
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada 
entre 0.55 m i 12 m B o C   

   
Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada menor 
que 0.55 m 

B o C   
 
  

Valor del paràmetre Z 

      NORMA PROJECTE 

   
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada 
major que 12 m 

1   

   
Diferència de cota entre ambdós costats de la superfície envidrada 
entre 0.55 m i 12 m 1 o 2   

   
Diferència de cotes a banda i banda de la superfície envidrada menor 
que 0.55 m 

qualsevol   
 
  

  
3.3.2.1.4. Impacte amb elements insuficientement perceptibles: 

Grands superfícies envidrades: 

      NORMA PROJECTE 

   Senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m   

   Senyalització superior 1.5 < h < 1.7 m   

   Alçada del traveser per a senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m   

   Separació de muntants  0.6 m    
  

Portes de vidre que no disposen d'elements que permetin la seva identificació: 

      NORMA PROJECTE 
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   Senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m   

   Senyalització superior 1.5 < h < 1.7 m   

   Alçada del traveser per a senyalització inferior 0.85 < h < 1.1 m   

   Separació de muntants  0.6 m     
3.3.2.2. Atrapament 

      NORMA PROJECTE 

   
Distància des de la porta corredissa (accionament manual) fins a 
l'objecte fix més pròxim  0.2 m   

   
Es disposen dispositius de protecció adequats al tipus d'accionament 
per a elements d'obertura i tancament automàtics.     

 
  

  
3.3.3. SUA 3 Seguretat enfront del risc d'empresonament en recintes 

- Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per al seu bloqueix des de l'interior i les persones puguin 
quedar accidentalment atrapades dins d'aquest, existirà algún sistema de desbloqueix de les portes des de 
l'interior del recinte. Excepte en el cas dels banys o els lavabos d'habitatges, aquests recintes tindran 
il·luminació controlada des del seu interior. 

 

- En zones d'ús públic, els lavabos accessibles i cabines de vestuaris accessibles disposaran d'un dispositiu a 
l'interior, fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència perceptible des d'un 
punt de control i que permeti a l'usuari verificar que la seva trucada ha estat rebuda, o perceptible des d'un pas 
freqüent de persones. 

 

- La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris 
accessibles, en les que s'aplicarà l'establert en la definició dels mateixos a l'annex A Terminologia (com a 
màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al foc). 

 

- Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual 
batients/pivotants i lliscants equipades amb pestells de mitja volta i destinades a ser utilitzades per vianants 
(excloses portes amb sistema de tancament automàtic i portes equipades amb ferramentes 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. 

 

 

  
 
3.3.4. SUA 5 Seguretat davant el risc causat per situacions d'alta ocupació 

Les condicions establertes en DB SUA 5 son d'aplicació a les graderies d'estadis, pavellons poliesportius, centres 
de reunió, altres edificis d'ús cultural, etc. previstos per a més de 3000 espectadors d'empeus. 

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 
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3.3.5. SUA 6 Seguretat davant el risc de ofegament 

Aquesta secció és aplicable a les piscines d'ús col·lectiu, excepte les destinades exclusivament a competició o a 
ensenyament, les quals tindran les característiques pròpies de l'activitat que es desenvolupi. 

  

Queden excloses les piscines d'habitatges unifamiliars, així com els banys termals, els centres de tractament de 
hidroterapia i altres dedicats a usos exclusivament mèdics, els quals compliran el disposat en la seva 
reglamentació específica. 

  

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

  
 
3.3.6. SUA 7 Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment 

Aquesta secció és aplicable a les zones d'ús aparcament i a les vies de circulació de vehicles existents en els 
edificis, amb excepció dels aparcaments d'habitatges unifamiliars. 

  

Per tant, per a aquest projecte, no es d'aplicació. 

  
 

 
En , a 23 de Febrer de 2022 

 

 
Ft. 

 

Firma 

  

  



 

 

 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 



 

CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA 
 

  

 

MA2
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1. DADES D'OBRA

1.1. Normes considerades
Acers laminats i armats: Codi Estructural
Categoria d'ús: C. Zones d'accés al públic

1.2. Estats límit
E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplaçaments Accions característiques

1.2.1. Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents
criteris:

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: Codi Estructural

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Llistats
21-105. CAMPAS. MONTESQUIU GRADERIO Data: 23/02/22

Pàgina 2



Accidental d'incendi

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600

Desplaçaments

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2. Combinacions

Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
Q 2 (1) Q 2 (1)
Q 2 (2) Q 2 (2)
Q 2 (3) Q 2 (3)

E.L.U. de ruptura. Acer laminat

1. Coeficients per a situacions persistents o transitòries
Comb. PP Q 2 (1) Q 2 (2) Q 2 (3)

1 0.800
2 1.350
3 0.800 1.500
4 1.350 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 1.500 1.500
8 1.350 1.500 1.500
9 0.800 1.500
10 1.350 1.500
11 0.800 1.500 1.500
12 1.350 1.500 1.500
13 0.800 1.500 1.500
14 1.350 1.500 1.500
15 0.800 1.500 1.500 1.500
16 1.350 1.500 1.500 1.500
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2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi
Comb. PP Q 2 (1) Q 2 (2) Q 2 (3)

1 1.000
2 1.000 0.700
3 1.000 0.700
4 1.000 0.700 0.700
5 1.000 0.700
6 1.000 0.700 0.700
7 1.000 0.700 0.700
8 1.000 0.700 0.700 0.700

Desplaçaments

Comb. PP Q 2 (1) Q 2 (2) Q 2 (3)
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000

1.3. Resistència al foc
Perfils d'acer
Norma: Codi Estructural
Resistències requerides: R 30 i R 60
Revestiment de protecció: Pintura intumescent

Densitat: 0.0 kg/m³
Conductivitat: 0.01 W/(m·K)
Calor específic: 0.00 J/(kg·K)
L'espessor mínim necessari de revestiment per a cada barra s'indica en la taula de comprovació de resistència.

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria
2.1.1. Nusos

Referències:
∆x, ∆y, ∆z: Desplaçaments prescrits en eixos globals.
θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals.

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.492 0.000 2.792 - - - - - - Encastat
N2 7.529 0.000 0.595 - - - - - - Encastat
N3 7.529 0.000 0.447 X X X - - - Encastat
N4 3.987 0.000 1.701 - - - - - - Encastat
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Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N5 3.987 0.000 0.447 X X X - - - Encastat
N6 0.492 3.311 2.792 - - - - - - Encastat
N7 7.529 3.311 0.595 - - - - - - Encastat
N8 7.529 3.311 0.447 X X X - - - Encastat
N9 3.987 3.311 1.701 - - - - - - Encastat
N10 3.987 3.311 0.447 X X X - - - Encastat
N11 0.492 6.622 2.792 - - - - - - Encastat
N12 7.529 6.622 0.595 - - - - - - Encastat
N13 7.529 6.622 0.447 X X X - - - Encastat
N14 3.987 6.622 1.701 - - - - - - Encastat
N15 3.987 6.622 0.447 X X X - - - Encastat
N16 1.637 6.622 2.434 - - - - - - Encastat
N17 2.841 6.622 2.058 - - - - - - Encastat
N18 5.132 6.622 1.343 - - - - - - Encastat
N19 6.384 6.622 0.953 - - - - - - Encastat
N20 1.637 3.311 2.434 - - - - - - Encastat
N21 1.637 0.000 2.434 - - - - - - Encastat
N22 2.841 3.311 2.058 - - - - - - Encastat
N23 2.841 0.000 2.058 - - - - - - Encastat
N24 5.132 3.311 1.343 - - - - - - Encastat
N25 5.132 0.000 1.343 - - - - - - Encastat
N26 6.384 3.311 0.953 - - - - - - Encastat
N27 6.384 0.000 0.953 - - - - - - Encastat
N28 -1.239 3.311 2.792 - - - - - - Encastat
N29 -0.778 0.000 2.792 - - - - - - Encastat
N30 -0.578 0.000 2.792 - - - - - - Encastat
N31 -0.578 3.311 2.792 - - - - - - Encastat
N32 0.492 0.000 0.000 X X X - - - Encastat
N33 0.492 3.311 0.000 X X X - - - Encastat
N34 0.492 6.622 0.000 X X X - - - Encastat
N35 -1.701 6.622 2.792 - - - - - - Encastat
N36 -0.578 6.622 2.792 - - - - - - Encastat
N37 -1.513 5.275 2.792 - - - - - - Encastat
N38 -1.513 5.275 0.000 X X X - - - Encastat
N39 -0.613 -1.189 2.792 - - - - - - Encastat
N40 0.492 -1.189 2.792 - - - - - - Encastat
N41 0.492 5.275 2.792 - - - - - - Encastat
N42 -0.578 5.275 2.792 - - - - - - Encastat
N43 -0.778 0.000 0.000 X X X - - - Encastat
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2.1.2. Barres

2.1.2.1. Materials utilitzats
Materials utilitzats

Material E
(MPa) ν G

(MPa)
fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipus Designació
Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01
Notació:

E: Mòdul d'elasticitat
ν: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic
α·t: Coeficient de dilatació
γ: Pes específic

2.1.2.2. Descripció
Descripció

Material
Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

Acer
laminat

S275
(UNE-EN
10025-2)

N32/N1 N32/N1 HE 140 B
(HEB) - 2.718 0.074 0.82 0.76 1.396 1.396

N2/N27 N2/N1 HE 140 B
(HEB) 0.074 1.126 - 2.33 3.17 0.600 0.600

N27/N25 N2/N1 HE 140 B
(HEB) - 1.311 - 1.00 1.00 - -

N25/N4 N2/N1 HE 140 B
(HEB) - 1.126 0.074 2.80 3.90 0.600 0.600

N4/N23 N2/N1 HE 140 B
(HEB) 0.074 1.126 - 2.77 3.85 0.600 0.600

N23/N21 N2/N1 HE 140 B
(HEB) - 1.261 - 1.00 1.00 - -

N21/N1 N2/N1 HE 140 B
(HEB) - 1.126 0.074 2.65 4.62 0.600 0.600

N3/N2 N3/N2 HE 140 B
(HEB) - 0.079 0.070 4.04 5.00 0.074 0.074

N5/N4 N5/N4 HE 140 B
(HEB) - 1.180 0.074 2.32 2.30 0.627 0.627

N33/N6 N33/N6 HE 140 B
(HEB) - 2.718 0.074 0.77 0.76 1.396 1.396

N7/N26 N7/N6 HE 140 B
(HEB) 0.074 1.126 - 2.04 3.17 0.600 0.600

N26/N24 N7/N6 HE 140 B
(HEB) - 1.311 - 1.00 1.00 - -

N24/N9 N7/N6 HE 140 B
(HEB) - 1.126 0.074 2.29 3.90 0.600 0.600

N9/N22 N7/N6 HE 140 B
(HEB) 0.074 1.126 - 2.26 3.85 0.600 0.600

N22/N20 N7/N6 HE 140 B
(HEB) - 1.261 - 1.00 1.00 - -

N20/N6 N7/N6 HE 140 B
(HEB) - 1.126 0.074 2.27 4.62 0.600 0.600

N8/N7 N8/N7 HE 140 B
(HEB) - 0.075 0.074 3.21 5.00 0.074 0.074

N10/N9 N10/N9 HE 140 B
(HEB) - 1.180 0.074 2.18 2.30 0.627 0.627

N34/N11 N34/N11 HE 140 B
(HEB) - 2.696 0.096 0.82 0.76 1.396 1.396

N12/N19 N12/N11 HE 140 B
(HEB) 0.074 1.126 - 2.33 3.17 0.600 0.600

N19/N18 N12/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.311 - 1.00 1.00 - -
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Descripció

Material
Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

N18/N14 N12/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.126 0.074 2.80 3.90 0.600 0.600

N14/N17 N12/N11 HE 140 B
(HEB) 0.074 1.126 - 1.00 1.00 - -

N17/N16 N12/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.261 - 1.00 1.00 - -

N16/N11 N12/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.126 0.074 2.65 4.62 0.600 0.600

N13/N12 N13/N12 HE 140 B
(HEB) - 0.079 0.070 4.04 5.00 0.074 0.074

N15/N14 N15/N14 HE 140 B
(HEB) - 1.180 0.074 2.32 2.30 0.627 0.627

N40/N1 N40/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.189 - 0.50 0.50 1.189 1.189

N1/N6 N40/N11 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N6/N41 N40/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.964 - 0.50 0.50 1.964 1.964

N41/N11 N40/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.277 0.070 0.50 0.50 1.347 1.347

N2/N7 N2/N12 HE 140 B
(HEB) 0.070 3.241 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N7/N12 N2/N12 HE 140 B
(HEB) - 3.241 0.070 0.50 0.50 3.311 3.311

N4/N9 N4/N14 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N9/N14 N4/N14 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N5/N9 N5/N9 L 50 x 50 x
4 (L) - 3.334 0.207 0.00 0.00 - -

N10/N4 N10/N4 L 50 x 50 x
4 (L) - 3.334 0.207 0.00 0.00 - -

N15/N9 N15/N9 L 50 x 50 x
4 (L) - 3.334 0.207 0.00 0.00 - -

N10/N14 N10/N14 L 50 x 50 x
4 (L) - 3.334 0.207 0.00 0.00 - -

N43/N29 N43/N29 HE 140 B
(HEB) - 2.722 0.070 0.77 0.76 1.396 1.396

N38/N37 N38/N37 HE 140 B
(HEB) - 2.722 0.070 0.77 0.76 1.396 1.396

N39/N29 N39/N35 HE 140 B
(HEB) - 1.129 0.071 1.00 1.00 - -

N29/N28 N39/N35 HE 140 B
(HEB) 0.071 3.272 - 1.00 1.00 - -

N28/N37 N39/N35 HE 140 B
(HEB) - 1.912 0.071 1.00 1.00 - -

N37/N35 N39/N35 HE 140 B
(HEB) 0.071 1.289 - 1.00 1.00 - -

N29/N30 N29/N1 HE 140 B
(HEB) - 0.200 - 1.00 1.00 - -

N30/N1 N29/N1 HE 140 B
(HEB) - 1.000 0.070 1.00 1.00 - -

N35/N36 N35/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.122 - 1.00 1.00 - -

N36/N11 N35/N11 HE 140 B
(HEB) - 1.000 0.070 1.00 1.00 - -

N28/N31 N28/N6 HE 140 B
(HEB) 0.071 0.590 - 1.00 1.00 - -

N31/N6 N28/N6 HE 140 B
(HEB) - 1.000 0.070 1.00 1.00 - -
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Descripció

Material
Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

N30/N31 N30/N31 HE 140 B
(HEB) 0.070 3.171 0.070 1.00 1.00 - -

N21/N20 N21/N20 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N20/N16 N20/N16 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N23/N22 N23/N22 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N22/N17 N22/N17 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N25/N24 N25/N24 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N24/N18 N24/N18 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N27/N26 N27/N26 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N26/N19 N26/N19 HE 140 B
(HEB) - 3.311 - 0.50 0.50 3.311 3.311

N39/N40 N39/N40 HE 140 B
(HEB) - 1.105 - 1.00 1.00 - -

N37/N42 N37/N41 HE 140 B
(HEB) - 0.935 - 1.00 1.00 - -

N42/N41 N37/N41 HE 140 B
(HEB) - 1.000 0.070 1.00 1.00 - -

N31/N42 N31/N42 HE 140 B
(HEB) 0.070 1.824 0.070 1.00 1.00 - -

N42/N36 N42/N36 HE 140 B
(HEB) 0.070 1.207 0.070 1.00 1.00 - -

Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior

2.1.2.3. Característiques mecàniques

Tipus de peça
Ref. Peces
1 N32/N1, N2/N1, N3/N2, N5/N4, N33/N6, N7/N6, N8/N7, N10/N9, N34/N11, N12/N11, N13/N12,

N15/N14, N40/N11, N2/N12, N4/N14, N43/N29, N38/N37, N39/N35, N29/N1, N35/N11, N28/N6,
N30/N31, N21/N20, N20/N16, N23/N22, N22/N17, N25/N24, N24/N18, N27/N26, N26/N19, N39/N40,
N37/N41, N31/N42 i N42/N36

2 N5/N9, N10/N4, N15/N9 i N10/N14

Característiques mecàniques
Material

Ref. Descripció A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipus Designació

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) 1 HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.16
2 L 50 x 50 x 4, (L) 3.89 1.84 1.84 8.97 8.97 0.20

Notació:
Ref.: Referència
A: Àrea de la secció transversal
Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y'
Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z'
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y'
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z'
It: Inèrcia a torsió
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.
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2.1.2.4. Taula d'amidament
Taula d'amidament

Material Peça
(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) Longitud

(m)
Volum
(m³)

Pes
(kg)Tipus Designació

Acer laminat S275 (UNE-EN 10025-2) N32/N1 HE 140 B (HEB) 2.792 0.012 94.23
N2/N1 HE 140 B (HEB) 7.372 0.032 248.84
N3/N2 HE 140 B (HEB) 0.149 0.001 5.01
N5/N4 HE 140 B (HEB) 1.254 0.005 42.33
N33/N6 HE 140 B (HEB) 2.792 0.012 94.23
N7/N6 HE 140 B (HEB) 7.372 0.032 248.84
N8/N7 HE 140 B (HEB) 0.149 0.001 5.01
N10/N9 HE 140 B (HEB) 1.254 0.005 42.33
N34/N11 HE 140 B (HEB) 2.792 0.012 94.23
N12/N11 HE 140 B (HEB) 7.372 0.032 248.84
N13/N12 HE 140 B (HEB) 0.149 0.001 5.01
N15/N14 HE 140 B (HEB) 1.254 0.005 42.33
N40/N11 HE 140 B (HEB) 7.810 0.034 263.64
N2/N12 HE 140 B (HEB) 6.622 0.028 223.52
N4/N14 HE 140 B (HEB) 6.622 0.028 223.52
N5/N9 L 50 x 50 x 4 (L) 3.541 0.001 10.81
N10/N4 L 50 x 50 x 4 (L) 3.541 0.001 10.81
N15/N9 L 50 x 50 x 4 (L) 3.541 0.001 10.81
N10/N14 L 50 x 50 x 4 (L) 3.541 0.001 10.81
N43/N29 HE 140 B (HEB) 2.792 0.012 94.23
N38/N37 HE 140 B (HEB) 2.792 0.012 94.23
N39/N35 HE 140 B (HEB) 7.886 0.034 266.19
N29/N1 HE 140 B (HEB) 1.270 0.005 42.87
N35/N11 HE 140 B (HEB) 2.193 0.009 74.01
N28/N6 HE 140 B (HEB) 1.731 0.007 58.44
N30/N31 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N21/N20 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N20/N16 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N23/N22 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N22/N17 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N25/N24 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N24/N18 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N27/N26 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N26/N19 HE 140 B (HEB) 3.311 0.014 111.76
N39/N40 HE 140 B (HEB) 1.105 0.005 37.29
N37/N41 HE 140 B (HEB) 2.005 0.009 67.68
N31/N42 HE 140 B (HEB) 1.964 0.008 66.29
N42/N36 HE 140 B (HEB) 1.347 0.006 45.47

Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final

2.1.2.5. Resum d'amidament
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Resum d'amidament
Material

Sèrie Perfil
Longitud Volum Pes

Tipus Designació Perfil
(m)

Sèrie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Sèrie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Sèrie
(kg)

Material
(kg)

S275 (UNE-EN 10025-2)

HEB
HE 140 B 110.636 0.476 3734.51

110.636 0.476 3734.51

L
L 50 x 50 x 4 14.162 0.006 43.25

14.162 0.006 43.25
Acer

laminat 124.798 0.481 3777.76

2.1.2.6. Amidament de superfícies

Acer laminat: Amidament de les superfícies a pintar

Sèrie Perfil Superfície unitària
(m²/m)

Longitud
(m)

Superfície
(m²)

HEB HE 140 B 0.826 110.636 91.385
L L 50 x 50 x 4 0.200 14.162 2.832

Total 94.218

2.2. Càrregues
2.2.1. Barres

Referències:
'P1', 'P2':

Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' no
s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor de la
càrrega en el punt on acaba (L2).
Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o
paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció
transversal dependrà de la direcció seleccionada.

'L1', 'L2':
Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s'aplica
la càrrega. 'L2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la
posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on acaba la
càrrega.

Unitats:
Càrregues puntuals: kN
Moments puntuals: kN·m.
Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m.
Increments de temperatura: °C.

Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N32/N1 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N27 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N27/N25 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N4 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N23 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N21 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N21/N1 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N2 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N5/N4 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N6 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N26 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N24 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N9 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N22 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N20 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N20/N6 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N7 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N34/N11 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N19 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N18 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N14 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N17 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N16 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N11 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N12 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N14 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N1 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N1 Pes propi Trapezial 2.209 2.540 0.000 1.189 Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N1 Q 2 (1) Trapezial 1.657 1.905 0.000 1.189 Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N6 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N6 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N6 Pes propi Uniforme 2.140 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N6 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N6 Q 2 (1) Uniforme 1.605 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N41 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N41 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N41 Pes propi Uniforme 2.140 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N41 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N41 Q 2 (1) Uniforme 1.605 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N41/N11 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N41/N11 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N41/N11 Pes propi Uniforme 2.140 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N41/N11 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N41/N11 Q 2 (1) Uniforme 1.605 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N7 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N7 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N7 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N4/N9 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Pes propi Uniforme 2.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Q 2 (1) Uniforme 1.800 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N43/N29 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N38/N37 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N29 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N29 Pes propi Trapezial 2.188 2.516 0.000 1.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N29 Q 2 (1) Trapezial 1.641 1.887 0.000 1.200 Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Pes propi Trapezial 0.396 1.310 0.000 3.343 Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Q 2 (1) Trapezial 0.297 0.982 0.000 3.343 Globals 0.000 0.000 -1.000
N28/N37 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N28/N37 Pes propi Trapezial 1.310 1.852 0.000 1.983 Globals 0.000 0.000 -1.000
N28/N37 Q 2 (1) Trapezial 0.982 1.389 0.000 1.983 Globals 0.000 0.000 -1.000
N37/N35 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N37/N35 Pes propi Trapezial 1.852 2.223 0.000 1.360 Globals 0.000 0.000 -1.000
N37/N35 Q 2 (1) Trapezial 1.389 1.668 0.000 1.360 Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N30/N1 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N11 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N28/N31 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N6 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 Pes propi Trapezial 2.540 3.463 0.000 3.311 Globals 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 Q 2 (1) Trapezial 1.905 2.597 0.000 3.311 Globals 0.000 0.000 -1.000
N21/N20 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N21/N20 Pes propi Uniforme 4.923 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N21/N20 Q 2 (1) Uniforme 3.692 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N20/N16 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N20/N16 Pes propi Uniforme 4.923 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N20/N16 Q 2 (1) Uniforme 3.692 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Pes propi Uniforme 4.923 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Q 2 (1) Uniforme 3.692 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N17 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N17 Pes propi Uniforme 4.923 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N17 Q 2 (1) Uniforme 3.692 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Pes propi Uniforme 5.021 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Q 2 (1) Uniforme 3.766 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N18 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N18 Pes propi Uniforme 5.021 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N18 Q 2 (1) Uniforme 3.766 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N27/N26 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Pes propi Uniforme 5.021 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Q 2 (1) Uniforme 3.766 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N19 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N19 Pes propi Uniforme 5.021 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N19 Q 2 (1) Uniforme 3.766 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N37/N42 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N42 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N42 Pes propi Trapezial 3.463 4.010 0.000 1.964 Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N42 Q 2 (1) Trapezial 2.597 3.007 0.000 1.964 Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N36 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N36 Pes propi Trapezial 4.010 4.385 0.000 1.347 Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N36 Q 2 (1) Trapezial 3.007 3.289 0.000 1.347 Globals 0.000 0.000 -1.000

2.3. Resultats

2.3.1. Nusos
2.3.1.1. Reaccions

Referències:
Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).

2.3.1.1.1. Envolupants

Envolupants de les reaccions en nusos

Referència
Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N3 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -7.196 10.717 10.591 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant -2.698 28.470 27.947 0.00 0.00 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -4.498 10.717 10.591 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant -2.698 17.794 17.467 0.00 0.00 0.00

N5 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 1.784 1.914 26.104 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant 4.747 5.210 69.110 0.00 0.00 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 1.784 1.914 26.104 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant 2.967 3.256 43.194 0.00 0.00 0.00

N8 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -14.615 -0.017 26.004 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant -5.399 -0.006 69.564 0.00 0.00 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -9.134 -0.010 26.004 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant -5.399 -0.006 43.477 0.00 0.00 0.00

N10 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 4.731 0.078 68.634 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant 12.733 0.211 185.084 0.00 0.00 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 4.731 0.078 68.634 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant 7.958 0.132 115.678 0.00 0.00 0.00

N13 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -7.343 -28.486 10.618 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant -2.758 -10.723 28.012 0.00 0.00 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -4.589 -17.804 10.618 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant -2.758 -10.723 17.508 0.00 0.00 0.00

N15 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 1.814 -5.000 25.977 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant 4.819 -1.836 68.788 0.00 0.00 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 1.814 -3.125 25.977 0.00 0.00 0.00
Valor màxim de l'envolupant 3.012 -1.836 42.993 0.00 0.00 0.00

N32 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.563 0.205 21.500 0.00 0.00 0.00
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Envolupants de les reaccions en nusos

Referència
Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor màxim de l'envolupant 1.502 0.596 55.930 0.00 0.00 0.00
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.563 0.205 21.500 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 0.939 0.372 34.956 0.00 0.00 0.00
N33 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.974 0.102 51.480 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 2.712 0.256 137.362 0.00 0.00 0.00
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.974 0.102 51.480 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 1.695 0.160 85.851 0.00 0.00 0.00
N34 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.532 -1.445 19.419 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 1.433 -0.540 50.386 0.00 0.00 0.00
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.532 -0.903 19.419 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 0.896 -0.540 31.491 0.00 0.00 0.00
N38 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.443 -0.983 13.567 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 1.171 -0.378 34.089 0.00 0.00 0.00
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.443 -0.614 13.567 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 0.732 -0.378 21.306 0.00 0.00 0.00
N43 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.014 0.468 9.516 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 0.036 1.187 23.313 0.00 0.00 0.00
Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.014 0.468 9.516 0.00 0.00 0.00

Valor màxim de l'envolupant 0.023 0.742 14.571 0.00 0.00 0.00

Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat límit
d'equilibri en la fonamentació.

2.3.2. Barres
2.3.2.1. Resistència

Referències:
N: Esforç axial (kN)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN)
Mt: Moment torçor (kN·m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m)

Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la màxima
resistència de la secció.

Origen dels esforços pèssims:
G: Només gravitatòries
GV: Gravitatòries + vent
GS: Gravitatòries + sisme
GVS: Gravitatòries + vent + sisme

η: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es
compleix que η ≤ 100 %.

Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra η
(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims
Origen EstatN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N32/N1 13.07 2.718 -47.994 -0.528 1.323 0.00 -3.60 1.43 G Compleix
N2/N27 24.51 1.200 -10.431 0.859 -11.839 0.08 13.61 -1.04 G Compleix
N27/N25 24.72 0.000 -4.635 2.172 5.421 -0.01 13.62 1.43 G Compleix
N25/N4 32.09 1.126 1.493 1.292 23.202 -0.05 -19.73 -0.40 G Compleix
N4/N23 25.15 0.074 -6.647 1.539 -18.294 0.04 -14.85 0.60 G Compleix
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Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra η
(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims
Origen EstatN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N23/N21 14.62 1.261 -0.586 2.165 -1.304 0.00 7.48 -1.34 G Compleix
N21/N1 19.00 1.126 5.360 2.216 15.219 -0.05 -9.40 -1.23 G Compleix
N3/N2 8.75 0.079 -24.577 -25.083 -6.342 0.00 0.50 1.97 G Compleix
N5/N4 30.03 1.180 -60.237 -4.305 4.183 0.00 -4.94 5.08 G Compleix
N33/N6 23.35 2.718 -119.840 -0.225 2.396 0.00 -6.51 0.61 G Compleix
N7/N26 60.08 1.200 -23.352 -0.014 -32.121 0.00 36.87 0.01 G Compleix
N26/N24 58.13 0.000 -9.548 -0.010 14.745 0.00 36.84 0.00 G Compleix
N24/N9 84.90 1.126 4.578 -0.008 63.688 0.00 -54.25 0.03 G Compleix
N9/N22 66.94 0.074 -20.364 0.188 -51.336 0.00 -41.08 0.11 G Compleix
N22/N20 31.50 1.261 -6.511 0.002 -2.419 0.00 19.82 0.04 G Compleix
N20/N6 52.10 1.126 7.082 0.945 45.821 0.01 -31.48 -0.78 G Compleix
N8/N7 6.92 0.075 -61.282 0.015 -12.891 0.00 0.96 0.00 G Compleix
N10/N9 38.45 1.180 -162.845 0.000 11.228 0.00 -13.25 0.00 G Compleix
N34/N11 17.69 2.696 -43.119 1.273 1.264 0.00 -3.41 -3.43 G Compleix
N12/N19 24.54 1.200 -10.565 -0.874 -11.854 -0.08 13.61 1.04 G Compleix
N19/N18 24.74 0.000 -4.762 -2.192 5.406 0.01 13.62 -1.43 G Compleix
N18/N14 32.19 1.126 1.361 -1.313 23.187 0.05 -19.69 0.45 G Compleix
N14/N17 24.51 0.074 -6.735 -1.384 -18.192 -0.04 -14.74 -0.46 G Compleix
N17/N16 13.81 1.261 -0.774 -1.825 -1.202 0.00 7.34 1.06 G Compleix
N16/N11 21.09 1.126 5.056 -2.819 15.316 0.03 -9.64 1.77 G Compleix
N13/N12 8.77 0.079 -24.634 25.097 -6.470 0.00 0.51 -1.97 G Compleix
N15/N14 30.05 1.180 -60.025 4.305 4.246 0.00 -5.01 -5.08 G Compleix
N40/N1 8.37 1.189 -0.225 -0.363 7.774 0.01 -4.68 0.49 G Compleix
N1/N6 23.13 3.311 -4.787 0.328 21.506 0.00 -13.65 -0.61 G Compleix
N6/N41 25.17 0.000 -7.069 -0.760 -24.038 0.00 -14.55 -0.84 G Compleix
N41/N11 16.34 0.000 -6.018 0.348 2.713 0.00 10.13 0.03 G Compleix
N2/N7 13.55 3.311 -24.224 0.088 11.548 -0.03 -6.87 -0.31 G Compleix
N7/N12 13.52 0.000 -24.223 -0.082 -11.545 0.03 -6.87 -0.30 G Compleix
N4/N9 29.99 3.311 -4.351 6.280 21.947 0.00 -13.13 -3.82 G Compleix
N9/N14 30.22 0.000 -4.341 -6.339 -21.947 0.00 -13.13 -3.92 G Compleix
N5/N9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G Compleix
N10/N4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G Compleix
N15/N9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G Compleix
N10/N14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G Compleix
N43/N29 6.32 2.722 -19.212 -0.032 -1.043 0.00 2.84 0.09 G Compleix
N38/N37 13.46 2.722 -28.707 -1.031 0.864 0.00 -2.35 2.81 G Compleix
N39/N29 7.07 1.129 0.272 0.329 7.286 0.00 -4.16 -0.18 G Compleix
N29/N28 13.36 0.071 5.202 0.372 -7.541 -0.01 -6.92 0.67 G Compleix
N28/N37 16.75 1.912 2.506 -1.076 12.121 0.04 -8.92 0.83 G Compleix
N37/N35 11.73 0.071 0.666 -0.665 -8.708 -0.02 -6.74 -0.37 G Compleix
N29/N30 6.81 0.000 0.691 -5.920 -3.778 -0.17 -0.48 -0.89 G Compleix
N30/N1 13.82 1.000 1.214 -1.819 6.817 0.03 -6.34 1.20 G Compleix
N35/N36 3.58 1.122 0.567 0.752 -1.098 0.03 1.53 -0.36 G Compleix
N36/N11 14.75 1.000 1.874 1.925 8.433 0.01 -6.66 -1.32 G Compleix
N28/N31 5.19 0.661 -1.806 2.470 -2.628 -0.02 1.89 -0.95 G Compleix
N31/N6 42.14 1.000 -3.407 -1.112 28.348 -0.01 -26.19 0.51 G Compleix
N30/N31 12.84 3.241 -4.101 0.523 15.388 -0.01 -6.88 -0.79 G Compleix
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Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra η
(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims
Origen EstatN

(kN)
Vy

(kN)
Vz

(kN)
Mt

(kN·m)
My

(kN·m)
Mz

(kN·m)
N21/N20 32.96 3.311 0.051 6.525 23.916 0.01 -13.05 -3.97 G Compleix
N20/N16 33.79 0.000 0.994 -6.640 -23.922 -0.01 -13.04 -4.21 G Compleix
N23/N22 33.66 3.311 0.626 6.578 23.988 -0.01 -13.27 -4.06 G Compleix
N22/N17 34.12 0.000 0.441 -6.677 -23.989 0.01 -13.27 -4.21 G Compleix
N25/N24 28.88 3.311 -0.880 6.758 23.991 0.02 -12.00 -4.22 G Compleix
N24/N18 28.90 0.000 -0.878 -6.764 -23.991 -0.02 -12.00 -4.23 G Compleix
N27/N26 29.71 3.311 1.313 6.768 23.473 -0.01 -10.33 -4.24 G Compleix
N26/N19 29.67 0.000 1.318 -6.762 -23.473 0.01 -10.33 -4.23 G Compleix
N39/N40 0.65 0.000 0.363 -0.225 -0.236 0.00 0.00 -0.19 G Compleix
N37/N42 8.82 0.935 -0.878 2.744 -6.715 0.00 3.88 -1.24 G Compleix
N42/N41 7.14 0.000 -1.107 1.052 3.325 0.00 3.82 0.50 G Compleix
N31/N42 13.34 0.070 -0.519 -1.078 -13.879 0.04 -7.00 -1.10 G Compleix
N42/N36 6.75 0.271 1.174 -1.307 -2.674 -0.02 3.36 -0.45 G Compleix

Comprovació de resistència en situació d'incendi
R. req.(1): R 60

Barra η
(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims
Origen

Rev. mín. nec.(2)

Pint. intumescent(3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstatN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N32/N1 52.41 2.718 -30.019 -0.322 0.826 0.00 -2.24 0.88 G 0.4 801 Compleix
N2/N27 75.94 1.200 -6.499 0.535 -7.357 0.05 8.49 -0.64 G 0.4 801 Compleix
N27/N25 68.40 0.000 -2.902 1.347 3.353 -0.01 8.50 0.89 G 0.4 801 Compleix
N25/N4 89.56 1.126 0.939 0.802 14.511 -0.03 -12.32 -0.25 G 0.4 801 Compleix
N4/N23 76.54 0.074 -4.160 0.955 -11.447 0.03 -9.27 0.37 G 0.4 801 Compleix
N23/N21 41.43 1.261 -0.361 1.345 -0.782 0.00 4.66 -0.83 G 0.4 801 Compleix
N21/N1 49.30 1.126 3.347 1.369 9.528 -0.03 -5.87 -0.75 G 0.4 801 Compleix
N3/N2 97.06 0.079 -15.378 -15.670 -3.958 0.00 0.31 1.23 G 0.2 913 Compleix
N5/N4 79.14 1.180 -37.607 -2.672 2.612 0.00 -3.08 3.15 G 1.0 651 Compleix
N33/N6 88.01 2.718 -74.640 -0.143 1.479 0.00 -4.02 0.39 G 0.4 801 Compleix
N7/N26 90.47 1.200 -14.509 -0.009 -19.941 0.00 22.92 0.00 G 1.2 606 Compleix
N26/N24 76.28 0.000 -5.945 -0.006 9.138 0.00 22.91 0.00 G 1.2 606 Compleix
N24/N9 98.63 1.126 2.860 -0.005 39.631 0.00 -33.74 0.02 G 1.4 566 Compleix
N9/N22 79.20 0.074 -12.655 0.117 -31.941 0.00 -25.54 0.07 G 1.4 566 Compleix
N22/N20 82.20 1.261 -4.020 0.000 -1.461 0.00 12.31 0.03 G 0.4 801 Compleix
N20/N6 95.80 1.126 4.434 0.596 28.536 0.00 -19.61 -0.49 G 1.0 651 Compleix
N8/N7 85.55 0.075 -38.211 0.009 -8.014 0.00 0.60 0.00 G No és necessari 942 Compleix
N10/N9 81.47 1.180 -101.268 0.000 6.990 0.00 -8.25 0.00 G 1.2 606 Compleix
N34/N11 69.04 2.696 -26.977 0.794 0.786 0.00 -2.12 -2.14 G 0.4 801 Compleix
N12/N19 76.07 1.200 -6.584 -0.544 -7.366 -0.05 8.49 0.65 G 0.4 801 Compleix
N19/N18 68.47 0.000 -2.984 -1.359 3.343 0.01 8.50 -0.89 G 0.4 801 Compleix
N18/N14 89.39 1.126 0.854 -0.815 14.502 0.03 -12.30 0.28 G 0.4 801 Compleix
N14/N17 65.49 0.074 -4.215 -0.859 -11.382 -0.03 -9.20 -0.28 G 0.4 801 Compleix
N17/N16 38.58 1.261 -0.478 -1.132 -0.717 0.00 4.58 0.65 G 0.4 801 Compleix
N16/N11 54.85 1.126 3.158 -1.753 9.590 0.02 -6.03 1.10 G 0.4 801 Compleix
N13/N12 97.32 0.079 -15.415 15.679 -4.040 0.00 0.32 -1.23 G 0.2 913 Compleix
N15/N14 79.24 1.180 -37.472 2.672 2.652 0.00 -3.13 -3.15 G 1.0 651 Compleix
N40/N1 27.85 1.189 -0.139 -0.224 4.887 0.01 -2.96 0.30 G 0.4 801 Compleix
N1/N6 98.81 3.311 -2.955 0.204 13.343 0.00 -8.47 -0.38 G 0.4 801 Compleix
N6/N41 91.10 0.000 -4.392 -0.473 -14.950 0.00 -9.04 -0.52 G 0.4 801 Compleix
N41/N11 54.13 0.000 -3.742 0.219 1.719 0.00 6.32 0.02 G 0.4 801 Compleix
N2/N7 57.58 3.311 -15.136 0.054 7.216 -0.02 -4.29 -0.19 G 0.4 801 Compleix
N7/N12 57.47 0.000 -15.135 -0.051 -7.214 0.02 -4.29 -0.19 G 0.4 801 Compleix
N4/N9 87.32 3.311 -2.701 3.898 13.622 0.00 -8.15 -2.37 G 1.0 651 Compleix
N9/N14 87.86 0.000 -2.694 -3.934 -13.622 0.00 -8.15 -2.43 G 1.0 651 Compleix
N5/N9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 8.6 349 Compleix
N10/N4 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 8.6 349 Compleix
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Comprovació de resistència en situació d'incendi
R. req.(1): R 60

Barra η
(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims
Origen

Rev. mín. nec.(2)

Pint. intumescent(3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C) EstatN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N15/N9 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 8.6 349 Compleix
N10/N14 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 G 8.6 349 Compleix
N43/N29 98.46 2.722 -12.153 -0.020 -0.660 0.00 1.80 0.05 G No és necessari 942 Compleix
N38/N37 49.58 2.722 -18.083 -0.645 0.543 0.00 -1.48 1.76 G 0.4 801 Compleix
N39/N29 82.42 1.129 0.168 0.203 4.584 0.00 -2.64 -0.11 G No és necessari 942 Compleix
N29/N28 35.09 0.071 3.223 0.231 -4.795 -0.01 -4.38 0.41 G 0.4 801 Compleix
N28/N37 43.87 1.912 1.549 -0.668 7.629 0.02 -5.63 0.51 G 0.4 801 Compleix
N37/N35 30.81 0.071 0.413 -0.413 -5.482 -0.01 -4.25 -0.23 G 0.4 801 Compleix
N29/N30 78.40 0.000 0.429 -3.682 -2.388 -0.11 -0.30 -0.55 G No és necessari 942 Compleix
N30/N1 35.86 1.000 0.754 -1.125 4.290 0.02 -3.97 0.74 G 0.4 801 Compleix
N35/N36 41.23 1.122 0.352 0.466 -0.659 0.02 0.96 -0.22 G No és necessari 942 Compleix
N36/N11 38.40 1.000 1.163 1.195 5.310 0.01 -4.17 -0.82 G 0.4 801 Compleix
N28/N31 70.36 0.661 -1.122 1.534 -1.603 -0.02 1.17 -0.59 G No és necessari 942 Compleix
N31/N6 73.40 1.000 -2.114 -0.699 17.714 -0.01 -16.35 0.32 G 1.0 651 Compleix
N30/N31 37.44 3.241 -2.557 0.325 9.579 -0.01 -4.27 -0.49 G 0.4 801 Compleix
N21/N20 88.09 3.311 0.025 4.049 14.843 0.01 -8.10 -2.46 G 0.4 801 Compleix
N20/N16 88.06 0.000 0.621 -4.121 -14.846 -0.01 -8.10 -2.61 G 0.4 801 Compleix
N23/N22 89.58 3.311 0.390 4.082 14.887 -0.01 -8.24 -2.52 G 0.4 801 Compleix
N22/N17 89.58 0.000 0.273 -4.143 -14.887 0.01 -8.24 -2.61 G 0.4 801 Compleix
N25/N24 82.92 3.311 -0.545 4.194 14.886 0.01 -7.45 -2.62 G 1.0 651 Compleix
N24/N18 82.97 0.000 -0.544 -4.197 -14.886 -0.01 -7.45 -2.62 G 1.0 651 Compleix
N27/N26 81.16 1.449 0.812 -0.151 0.336 -0.01 7.46 1.14 G 0.4 801 Compleix
N26/N19 81.16 1.862 0.815 0.155 -0.336 0.01 7.46 1.14 G 0.4 801 Compleix
N39/N40 7.45 0.000 0.224 -0.139 -0.177 0.00 0.00 -0.12 G No és necessari 942 Compleix
N37/N42 26.26 0.935 -0.549 1.703 -4.191 0.00 2.44 -0.77 G 0.4 801 Compleix
N42/N41 88.69 0.000 -0.692 0.650 2.066 0.00 2.40 0.31 G No és necessari 942 Compleix
N31/N42 37.39 0.070 -0.324 -0.668 -8.621 0.02 -4.34 -0.68 G 0.4 801 Compleix
N42/N36 77.22 0.271 0.729 -0.811 -1.667 -0.01 2.08 -0.28 G No és necessari 942 Compleix
Notes:

(1) Resistència requerida (període de temps, expressat en minuts, durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant).
(2) Espessor de revestiment mínim necessari.
(3) Pintura intumescent
(4) Temperatura assolida pel perfil amb el revestiment indicat, en el temps especificat de resistència al foc.

2.3.2.2. Comprovacions E.L.U. (Resumit)
Barres

COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) - TEMPERATURA AMBIENT
Estat

λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N32/N1
x: 0.194 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 4.4

x: 2.718 m
η = 5.6

x: 2.718 m
η = 4.6 η = 0.7 η = 0.1 x: 0.194 m

η < 0.1
x: 0.194 m

η < 0.1
x: 2.718 m

η = 13.1
x: 0.194 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 13.1

N2/N27 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.074 m

η = 0.9
x: 1.2 m
η = 21.2

x: 1.2 m
η = 3.3

x: 0.074 m
η = 6.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 24.5 η < 0.1 η = 3.1 x: 0.074 m
η = 6.3 η = 0.2 COMPLEIX

η = 24.5

N27/N25 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 21.2

x: 0 m
η = 4.6

x: 1.311 m
η = 3.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 24.7 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.311 m
η = 3.0 η = 0.4 COMPLEIX

η = 24.7

N25/N4 λw ≤ λw,màx

Compleix
x: 1.125 m

η = 0.1
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 1.126 m

η = 30.7
x: 0 m
η = 3.4

x: 1.126 m
η = 11.7 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 32.1 η < 0.1 η = 2.1 x: 1.126 m
η = 11.8 η = 0.2 COMPLEIX

η = 32.1

N4/N23 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.074 m

η = 0.6
x: 0.074 m

η = 23.1
x: 1.2 m
η = 3.6

x: 0.074 m
η = 9.2 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.074 m

η = 25.1 η < 0.1 η = 1.6 x: 0.074 m
η = 9.3 η = 0.3 COMPLEIX

η = 25.1

N23/N21 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 0.1

x: 1.261 m
η = 11.6

x: 0 m
η = 4.4

x: 0 m
η = 0.9 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.261 m

η = 14.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 14.6

N21/N1 λw ≤ λw,màx

Compleix
x: 1.125 m

η = 0.5
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 1.126 m

η = 14.6
x: 0 m
η = 4.0

x: 1.126 m
η = 7.7 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 19.0 η < 0.1 η = 2.1 x: 1.126 m
η = 7.7 η = 0.4 COMPLEIX

η = 19.0

N3/N2
x: 0.039 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 2.2

x: 0.079 m
η = 0.8

x: 0.079 m
η = 6.3 η = 3.2 η = 4.8 x: 0.039 m

η < 0.1
x: 0.039 m

η < 0.1
x: 0.079 m

η = 8.7
x: 0.039 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 8.7

N5/N4
x: 0.197 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 9.4

x: 1.18 m
η = 7.7

x: 1.18 m
η = 16.2 η = 2.1 η = 0.8 x: 0.197 m

η < 0.1
x: 0.197 m

η < 0.1
x: 1.18 m
η = 30.0

x: 0.197 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 30.0

N33/N6
x: 0.194 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 14.8

x: 2.718 m
η = 10.1

x: 2.718 m
η = 1.9 η = 1.2 η < 0.1 x: 0.194 m

η < 0.1
x: 0.194 m

η < 0.1
x: 2.718 m

η = 23.3
x: 0.194 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 23.3

N7/N26 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.074 m

η = 2.1
x: 1.2 m
η = 57.4

x: 0.074 m
η < 0.1

x: 0.074 m
η = 16.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.074 m

η < 0.1
x: 1.2 m
η = 60.1 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 60.1

N26/N24 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 57.3

x: 1.311 m
η < 0.1

x: 1.311 m
η = 7.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m

η = 58.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 58.1

N24/N9 λw ≤ λw,màx

Compleix
x: 1.125 m

η = 0.4
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 1.126 m

η = 84.4
x: 1.125 m

η = 0.1
x: 1.126 m

η = 32.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m
η = 84.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 84.9

N9/N22 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.074 m

η = 1.8
x: 0.074 m

η = 63.9
x: 0.074 m

η = 0.4
x: 0.074 m

η = 25.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.074 m
η = 66.9 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 66.9

N22/N20 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 0.6

x: 1.261 m
η = 30.8

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.261 m

η = 31.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 31.5

N20/N6 λw ≤ λw,màx

Compleix
x: 1.125 m

η = 0.6
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 1.126 m

η = 49.0
x: 1.126 m

η = 2.5
x: 1.126 m

η = 23.1 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m
η = 52.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.126 m

η = 23.1 η = 0.2 COMPLEIX
η = 52.1

N8/N7
x: 0.037 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 5.4

x: 0.075 m
η = 1.5

MEd = 0.00
N.P.(5) η = 6.5 η < 0.1 x: 0.037 m

η < 0.1 N.P.(6) x: 0.075 m
η = 6.9

x: 0.037 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 6.9
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Barres
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) - TEMPERATURA AMBIENT

Estat
λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N10/N9
x: 0.197 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 23.7

x: 1.18 m
η = 20.6

MEd = 0.00
N.P.(5) η = 5.7 VEd = 0.00

N.P.(7)
x: 0.197 m

η < 0.1 N.P.(6) x: 1.18 m
η = 38.4

x: 0.197 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 38.4

N34/N11
x: 0.193 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 3.9

x: 2.696 m
η = 5.3

x: 2.696 m
η = 10.9 η = 0.6 η = 0.2 x: 0.193 m

η < 0.1
x: 0.193 m

η < 0.1
x: 2.696 m

η = 17.7
x: 0.193 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 17.7

N12/N19 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.074 m

η = 1.0
x: 1.2 m
η = 21.2

x: 1.2 m
η = 3.3

x: 0.074 m
η = 6.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 24.5 η < 0.1 η = 3.1 x: 0.074 m
η = 6.3 η = 0.2 COMPLEIX

η = 24.5

N19/N18 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 21.2

x: 1.311 m
η = 4.6

x: 1.311 m
η = 3.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 24.7 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.311 m
η = 3.0 η = 0.4 COMPLEIX

η = 24.7

N18/N14 λw ≤ λw,màx

Compleix
x: 1.125 m

η = 0.1
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 1.126 m

η = 30.6
x: 0 m
η = 3.3

x: 1.126 m
η = 11.7 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 32.2 η < 0.1 η = 2.1 x: 1.126 m
η = 11.8 η = 0.3 COMPLEIX

η = 32.2

N14/N17 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0.074 m

η = 0.6
x: 0.074 m

η = 22.9
x: 1.2 m
η = 3.5

x: 0.074 m
η = 9.2 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.074 m

η = 24.5 η < 0.1 η = 1.6 x: 0.074 m
η = 9.2 η = 0.3 COMPLEIX

η = 24.5

N17/N16 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 0.1

x: 1.261 m
η = 11.4

x: 0 m
η = 4.0

x: 0 m
η = 0.9 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.261 m

η = 13.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 13.8

N16/N11 λw ≤ λw,màx

Compleix
x: 1.125 m

η = 0.4
NEd = 0.00

N.P.(4)
x: 1.126 m

η = 15.0
x: 1.126 m

η = 5.6
x: 1.126 m

η = 7.7 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m
η = 21.1 η < 0.1 η = 1.2 x: 1.126 m

η = 7.8 η = 0.5 COMPLEIX
η = 21.1

N13/N12
x: 0.039 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 2.2

x: 0.079 m
η = 0.8

x: 0.079 m
η = 6.3 η = 3.3 η = 4.8 x: 0.039 m

η < 0.1
x: 0.039 m

η < 0.1
x: 0.079 m

η = 8.8
x: 0.039 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 8.8

N15/N14
x: 0.197 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 9.3

x: 1.18 m
η = 7.8

x: 1.18 m
η = 16.2 η = 2.1 η = 0.8 x: 0.197 m

η < 0.1
x: 0.197 m

η < 0.1
x: 1.18 m
η = 30.1

x: 0.197 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 30.1

N40/N1 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 1.189 m
η = 7.3

x: 1.189 m
η = 1.5

x: 1.189 m
η = 3.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.189 m

η = 8.4 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.189 m
η = 3.9 η = 0.1 COMPLEIX

η = 8.4

N1/N6 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 3.311 m
η = 21.2

x: 3.311 m
η = 1.9

x: 3.311 m
η = 10.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 23.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 23.1

N6/N41 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.6 x: 0 m
η = 22.6

x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 12.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 25.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 25.2

N41/N11 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.5 x: 0 m
η = 15.8

x: 1.277 m
η = 1.3

x: 1.277 m
η = 8.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 16.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.277 m
η = 8.9 η = 0.1 COMPLEIX

η = 16.3

N2/N7 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 2.2 x: 3.311 m
η = 10.7

x: 3.311 m
η = 1.0

x: 3.311 m
η = 5.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 13.6 η < 0.1 η = 1.4 x: 3.311 m
η = 5.9 η < 0.1 COMPLEIX

η = 13.6

N7/N12 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 2.2 x: 0 m
η = 10.7

x: 0 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 5.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.5 η < 0.1 η = 1.4 x: 0 m
η = 5.9 η < 0.1 COMPLEIX

η = 13.5

N4/N9 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 3.311 m
η = 20.4

x: 3.311 m
η = 12.2

x: 3.311 m
η = 11.1

x: 3.311 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 30.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 30.0

N9/N14 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0 m
η = 20.4

x: 0 m
η = 12.5

x: 0 m
η = 11.1

x: 0 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 30.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 30.2

N43/N29
x: 0.194 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 1.8

x: 2.722 m
η = 4.4

x: 2.722 m
η = 0.3 η = 0.5 η < 0.1 x: 0.194 m

η < 0.1
x: 0.194 m

η < 0.1
x: 2.722 m

η = 6.3
x: 0.194 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 6.3

N38/N37
x: 0.194 m

λw ≤ λw,màx

Compleix

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 2.7

x: 2.722 m
η = 3.7

x: 2.722 m
η = 8.9 η = 0.4 η = 0.2 x: 0.194 m

η < 0.1
x: 0.194 m

η < 0.1
x: 2.722 m

η = 13.5
x: 0.194 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 13.5

N39/N29 λw ≤ λw,màx

Compleix η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.129 m
η = 6.5

x: 0 m
η = 0.6

x: 1.129 m
η = 3.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.129 m

η = 7.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.129 m
η = 3.7 η = 0.1 COMPLEIX

η = 7.1

N29/N28 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.5 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.071 m
η = 10.8

x: 0.071 m
η = 2.1

x: 0.071 m
η = 3.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.071 m

η = 13.4 η < 0.1 η = 0.5 x: 0.071 m
η = 3.8 η = 0.1 COMPLEIX

η = 13.4

N28/N37 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.912 m
η = 13.9

x: 0 m
η = 3.9

x: 1.912 m
η = 6.1 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.912 m

η = 16.7 η < 0.1 η = 1.4 x: 1.912 m
η = 6.1 η = 0.2 COMPLEIX

η = 16.7

N37/N35 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.071 m
η = 10.5

x: 1.36 m
η = 1.5

x: 0.071 m
η = 4.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.071 m

η = 11.7 η < 0.1 η = 0.7 x: 0.071 m
η = 4.4 η = 0.1 COMPLEIX

η = 11.7

N29/N30 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 1.9 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 3.7 η < 0.1 η = 6.8 x: 0 m
η = 2.0 η = 1.2 COMPLEIX

η = 6.8

N30/N1 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1 m
η = 9.9

x: 1 m
η = 3.8

x: 1 m
η = 3.4 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 13.8 η < 0.1 η = 1.2 x: 1 m
η = 3.5 η = 0.3 COMPLEIX

η = 13.8

N35/N36 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.122 m
η = 2.4

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 0.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.122 m

η = 3.6 η < 0.1 η = 1.1 x: 0 m
η = 0.8 η = 0.1 COMPLEIX

η = 3.6

N36/N11 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1 m
η = 10.4

x: 1 m
η = 4.2

x: 1 m
η = 4.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 14.8 η < 0.1 η = 0.5 x: 1 m
η = 4.3 η = 0.4 COMPLEIX

η = 14.8

N28/N31 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 0.661 m
η = 2.9

x: 0.661 m
η = 3.0

x: 0.071 m
η = 1.5 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m

η = 5.2 η < 0.1 η = 1.0 x: 0.071 m
η = 1.5 η = 0.5 COMPLEIX

η = 5.2

N31/N6 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.3 x: 1 m
η = 40.8

x: 0 m
η = 1.9

x: 1 m
η = 14.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 42.1 η < 0.1 η = 0.6 x: 1 m
η = 14.3 η = 0.2 COMPLEIX

η = 42.1

N30/N31 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 1.457 m
η = 10.8

x: 0.07 m
η = 2.8

x: 3.241 m
η = 7.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.241 m

η = 12.8 η < 0.1 η = 0.5 x: 3.241 m
η = 7.8 η = 0.1 COMPLEIX

η = 12.8

N21/N20 λw ≤ λw,màx

Compleix η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 3.311 m
η = 20.3

x: 3.311 m
η = 12.7

x: 3.311 m
η = 12.1

x: 3.311 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 33.0 η < 0.1 η = 0.4 x: 3.311 m
η = 12.1

x: 3.311 m
η = 1.2

COMPLEIX
η = 33.0

N20/N16 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 20.3

x: 0 m
η = 13.4

x: 0 m
η = 12.1

x: 0 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 33.8 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 12.1

x: 0 m
η = 1.3

COMPLEIX
η = 33.8

N23/N22 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 3.311 m
η = 20.6

x: 3.311 m
η = 13.0

x: 3.311 m
η = 12.1

x: 3.311 m
η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 33.7 η < 0.1 η = 0.5 x: 3.311 m
η = 12.1

x: 3.311 m
η = 1.2

COMPLEIX
η = 33.7

N22/N17 λw ≤ λw,màx

Compleix η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 20.7

x: 0 m
η = 13.4

x: 0 m
η = 12.1

x: 0 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 34.1 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 12.1

x: 0 m
η = 1.3

COMPLEIX
η = 34.1

N25/N24 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 3.311 m
η = 18.7

x: 3.311 m
η = 13.5

x: 3.311 m
η = 12.1

x: 3.311 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 28.9 η < 0.1 η = 0.9 x: 3.311 m
η = 12.1

x: 3.311 m
η = 1.3

COMPLEIX
η = 28.9

N24/N18 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 18.7

x: 0 m
η = 13.5

x: 0 m
η = 12.1

x: 0 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 28.9 η < 0.1 η = 0.9 x: 0 m
η = 12.1

x: 0 m
η = 1.3

COMPLEIX
η = 28.9

N27/N26 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.449 m
η = 18.7

x: 3.311 m
η = 13.5

x: 3.311 m
η = 11.8

x: 3.311 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 29.7 η < 0.1 η = 0.5 x: 3.311 m
η = 11.9

x: 3.311 m
η = 1.3

COMPLEIX
η = 29.7

N26/N19 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.862 m
η = 18.7

x: 0 m
η = 13.5

x: 0 m
η = 11.8

x: 0 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 29.7 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 11.9

x: 0 m
η = 1.3

COMPLEIX
η = 29.7

N39/N40 λw ≤ λw,màx

Compleix η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.552 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.6

x: 1.105 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 0.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.105 m
η = 0.1 η < 0.1 COMPLEIX

η = 0.7

N37/N42 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0.935 m
η = 6.0

x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 3.6 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.935 m

η = 8.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 8.8

N42/N41 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 5.9

x: 1 m
η = 1.7

x: 1 m
η = 1.9 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1 m
η = 1.9 η = 0.2 COMPLEIX

η = 7.1

N31/N42 λw ≤ λw,màx

Compleix
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0.07 m
η = 10.9

x: 0.07 m
η = 3.5

x: 0.07 m
η = 7.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.07 m

η = 13.3 η < 0.1 η = 1.5 x: 0.07 m
η = 7.0 η = 0.2 COMPLEIX

η = 13.3

N42/N36 λw ≤ λw,màx

Compleix η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.472 m
η = 5.7

x: 1.277 m
η = 2.8

x: 1.277 m
η = 4.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.271 m

η = 6.8 η < 0.1 η = 0.9 x: 1.277 m
η = 4.2 η = 0.2 COMPLEIX

η = 6.8

Barres
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) - TEMPERATURA AMBIENT

Estat
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N5/N9 NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) NO PROCEDEIX

N10/N4 NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) NO PROCEDEIX

Llistats
21-105. CAMPAS. MONTESQUIU GRADERIO Data: 23/02/22

Pàgina 18



Barres
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) - TEMPERATURA AMBIENT

Estat
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N15/N9 NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) NO PROCEDEIX

N10/N14 NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) NO PROCEDEIX

 
Notació:

λw: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(3) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(6) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix.
(7) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(8) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la
comprovació no procedeix.
(9) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.

Barres
COMPROVACIONS (CODI ESTRUCTURAL) - SITUACIÓ D'INCENDI

Estat
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N32/N1 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 20.3

x: 2.718 m
η = 18.7

x: 2.718 m
η = 11.6 η = 1.7 η = 0.3 x: 0.194 m

η < 0.1
x: 0.194 m

η < 0.1
x: 2.718 m

η = 52.4
x: 0.194 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 52.4

N2/N27 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.074 m
η = 5.2

x: 1.2 m
η = 61.7

x: 1.2 m
η = 8.5

x: 0.074 m
η = 16.2 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 75.9 η < 0.1 η = 8.1 x: 0.074 m
η = 16.7 η = 0.4 COMPLEIX

η = 75.9

N27/N25 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 55.1

x: 0 m
η = 11.8

x: 1.311 m
η = 7.9 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 68.4 η < 0.1 η = 1.1 x: 1.311 m
η = 7.9 η = 1.1 COMPLEIX

η = 68.4

N25/N4 x: 1.125 m
η = 0.3

NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.126 m
η = 89.6

x: 0 m
η = 8.7

x: 1.126 m
η = 30.5 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 83.4 η < 0.1 η = 5.5 x: 1.126 m
η = 31.1 η = 0.6 COMPLEIX

η = 89.6

N4/N23 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.074 m
η = 3.9

x: 0.074 m
η = 67.4

x: 1.2 m
η = 9.3

x: 0.074 m
η = 24.0 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.074 m

η = 76.5 η < 0.1 η = 4.1 x: 0.074 m
η = 24.4 η = 0.8 COMPLEIX

η = 76.5

N23/N21 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.2

x: 1.261 m
η = 30.2

x: 0 m
η = 11.5

x: 0 m
η = 2.5 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.261 m

η = 41.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 41.4

N21/N1 x: 1.125 m
η = 1.2

NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.126 m
η = 42.7

x: 0 m
η = 10.5

x: 1.126 m
η = 20.0 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 49.3 η < 0.1 η = 5.4 x: 1.126 m
η = 20.4 η = 1.1 COMPLEIX

η = 49.3

N3/N2 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 25.3

x: 0.079 m
η = 8.1

x: 0.079 m
η = 65.2 η = 33.2 η = 49.4 x: 0.039 m

η < 0.1
x: 0.039 m

η < 0.1
x: 0.079 m

η = 97.1
x: 0.039 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 97.1

N5/N4 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 24.2

x: 1.18 m
η = 15.1

x: 1.18 m
η = 27.6 η = 3.6 η = 1.4 x: 0.197 m

η < 0.1
x: 0.197 m

η < 0.1
x: 1.18 m
η = 79.1

x: 0.197 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 79.1

N33/N6 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 47.6

x: 2.718 m
η = 33.5

x: 2.718 m
η = 5.1 η = 3.1 η = 0.1 x: 0.194 m

η < 0.1
x: 0.194 m

η < 0.1
x: 2.718 m

η = 88.0
x: 0.194 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 88.0

N7/N26 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.074 m
η = 5.7

x: 1.2 m
η = 84.8

x: 0.074 m
η < 0.1

x: 0.074 m
η = 21.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.074 m

η < 0.1
x: 1.2 m
η = 90.5 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 90.5

N26/N24 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 74.5

x: 1.311 m
η < 0.1

x: 1.311 m
η = 10.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m

η = 76.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 76.3

N24/N9 x: 1.125 m
η = 0.4

NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.126 m
η = 98.6

x: 1.125 m
η = 0.1

x: 1.126 m
η = 33.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 87.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 98.6

N9/N22 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.074 m
η = 4.3

x: 0.074 m
η = 74.7

x: 0.074 m
η = 0.4

x: 0.074 m
η = 26.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.074 m

η = 79.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 79.2

N22/N20 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 2.0

x: 1.261 m
η = 79.7 η = 0.4 x: 0 m

η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.261 m
η = 82.2 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 82.2

N20/N6 x: 1.125 m
η = 1.1

NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.126 m
η = 95.8

x: 1.126 m
η = 4.3

x: 1.126 m
η = 39.5 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 89.2 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.126 m
η = 39.6 η = 0.3 COMPLEIX

η = 95.8

N8/N7 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 68.2

x: 0.075 m
η = 17.4

MEd = 0.00
N.P.(5) η = 74.6 η < 0.1 x: 0.075 m

η = 18.3 N.P.(6) x: 0.075 m
η = 85.6

x: 0.075 m
η = 83.9

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 85.6

N10/N9 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 43.9

x: 1.18 m
η = 30.7

MEd = 0.00
N.P.(5) η = 7.4 VEd = 0.00

N.P.(7)
x: 0.197 m

η < 0.1 N.P.(6) x: 1.18 m
η = 81.5

x: 0.197 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 81.5

N34/N11 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 18.3

x: 2.696 m
η = 17.7

x: 2.696 m
η = 28.4 η = 1.7 η = 0.6 x: 0.193 m

η < 0.1
x: 0.193 m

η < 0.1
x: 2.696 m

η = 69.0
x: 0.193 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 69.0

N12/N19 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.074 m
η = 5.2

x: 1.2 m
η = 61.7

x: 1.2 m
η = 8.6

x: 0.074 m
η = 16.2 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.2 m

η = 76.1 η < 0.1 η = 8.1 x: 0.074 m
η = 16.8 η = 0.4 COMPLEIX

η = 76.1

N19/N18 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 55.1

x: 1.311 m
η = 11.9

x: 1.311 m
η = 7.9 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 68.5 η < 0.1 η = 1.1 x: 1.311 m
η = 7.9 η = 1.1 COMPLEIX

η = 68.5

N18/N14 x: 1.125 m
η = 0.3

NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.126 m
η = 89.4

x: 0 m
η = 8.5

x: 1.126 m
η = 30.4 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 83.7 η < 0.1 η = 5.5 x: 1.126 m
η = 31.1 η = 0.7 COMPLEIX

η = 89.4

N14/N17 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.074 m
η = 2.0

x: 0.074 m
η = 59.6

x: 1.2 m
η = 9.1

x: 0.074 m
η = 23.9 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.074 m

η = 65.5 η < 0.1 η = 4.2 x: 0.074 m
η = 24.3 η = 0.7 COMPLEIX

η = 65.5

N17/N16 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.3

x: 1.261 m
η = 29.6

x: 0 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 2.3 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.261 m

η = 38.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 38.6

N16/N11 x: 1.125 m
η = 1.2

NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.126 m
η = 43.8

x: 1.126 m
η = 14.6

x: 1.126 m
η = 20.1 η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.126 m

η = 54.9 η < 0.1 η = 3.0 x: 1.126 m
η = 20.4 η = 1.4 COMPLEIX

η = 54.9

N13/N12 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 25.4

x: 0.079 m
η = 8.3

x: 0.079 m
η = 65.2 η = 33.8 η = 49.4 x: 0.039 m

η < 0.1
x: 0.039 m

η < 0.1
x: 0.079 m

η = 97.3
x: 0.039 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 97.3
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N15/N14 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 24.1

x: 1.18 m
η = 15.4

x: 1.18 m
η = 27.6 η = 3.7 η = 1.4 x: 0.197 m

η < 0.1
x: 0.197 m

η < 0.1
x: 1.18 m
η = 79.2

x: 0.197 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 79.2

N40/N1 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.1 x: 1.189 m

η = 23.8
x: 1.189 m

η = 4.0
x: 1.189 m

η = 10.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.189 m
η = 27.9 η < 0.1 η = 1.2 x: 1.189 m

η = 10.3 η = 0.2 COMPLEIX
η = 27.9

N1/N6 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 1.6 x: 3.311 m

η = 92.1
x: 3.311 m

η = 5.0
x: 3.311 m

η = 28.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m
η = 98.8 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 98.8

N6/N41 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 2.2 x: 0 m

η = 82.1
x: 0 m
η = 6.9

x: 0 m
η = 31.4 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 91.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 91.1

N41/N11 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 1.8 x: 0 m

η = 52.2
x: 1.277 m

η = 3.4
x: 1.277 m

η = 23.1 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 54.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.277 m

η = 23.1 η = 0.2 COMPLEIX
η = 54.1

N2/N7 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 8.2 x: 3.311 m

η = 46.7
x: 3.311 m

η = 2.6
x: 3.311 m

η = 15.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m
η = 57.6 η < 0.1 η = 3.5 x: 3.311 m

η = 15.4 η < 0.1 COMPLEIX
η = 57.6

N7/N12 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 8.2 x: 0 m

η = 46.7
x: 0 m
η = 2.5

x: 0 m
η = 15.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 57.5 η < 0.1 η = 3.5 x: 0 m
η = 15.4 η < 0.1 COMPLEIX

η = 57.5

N4/N9 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 1.0 x: 3.311 m

η = 65.3
x: 3.311 m

η = 20.8
x: 3.311 m

η = 18.9
x: 3.311 m

η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m
η = 87.3 η < 0.1 MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 87.3

N9/N14 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 1.0 x: 0 m

η = 65.4
x: 0 m

η = 21.3
x: 0 m

η = 18.9
x: 0 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 87.9 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 87.9

N5/N9 NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) NO PROCEDEIX

N10/N4 NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) NO PROCEDEIX

N15/N9 NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) NO PROCEDEIX

N10/N14 NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(5)

MEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(7)

VEd = 0.00
N.P.(7) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) NO PROCEDEIX

N43/N29 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 33.1

x: 2.722 m
η = 63.7

x: 2.722 m
η = 3.2 η = 6.1 η = 0.1 x: 0.194 m

η < 0.1
x: 0.194 m

η < 0.1
x: 2.722 m

η = 98.5
x: 0.194 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 98.5

N38/N37 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 12.0

x: 2.722 m
η = 12.3

x: 2.722 m
η = 23.3 η = 1.1 η = 0.5 x: 0.194 m

η < 0.1
x: 0.194 m

η < 0.1
x: 2.722 m

η = 49.6
x: 0.194 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX
η = 49.6

N39/N29 η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.129 m
η = 75.7

x: 0 m
η = 7.0

x: 1.129 m
η = 42.6 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.129 m

η = 82.4 η < 0.1 η = 0.8 x: 1.129 m
η = 42.8 η = 0.7 COMPLEIX

η = 82.4

N29/N28 η = 1.2 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.071 m
η = 28.4

x: 0.071 m
η = 5.5

x: 0.071 m
η = 10.1 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.071 m

η = 35.1 η < 0.1 η = 1.3 x: 0.071 m
η = 10.1 η = 0.2 COMPLEIX

η = 35.1

N28/N37 η = 0.6 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.912 m
η = 36.5

x: 0 m
η = 10.1

x: 1.912 m
η = 16.0 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.912 m

η = 43.9 η < 0.1 η = 3.7 x: 1.912 m
η = 16.3 η = 0.5 COMPLEIX

η = 43.9

N37/N35 η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.071 m
η = 27.6

x: 1.36 m
η = 4.0

x: 0.071 m
η = 11.5 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.071 m

η = 30.8 η < 0.1 η = 1.9 x: 0.071 m
η = 11.6 η = 0.3 COMPLEIX

η = 30.8

N29/N30 η = 0.7 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 8.8

x: 0 m
η = 32.6

x: 0 m
η = 22.2 η = 12.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 42.1 η < 0.1 η = 78.4 x: 0 m
η = 36.4 η = 21.1 COMPLEIX

η = 78.4

N30/N1 η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1 m
η = 25.7

x: 1 m
η = 9.9

x: 1 m
η = 9.0 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 35.9 η < 0.1 η = 3.2 x: 1 m
η = 9.1 η = 0.9 COMPLEIX

η = 35.9

N35/N36 η = 0.6 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.122 m
η = 27.5

x: 0 m
η = 17.6

x: 0 m
η = 9.6 η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.122 m

η = 41.2 η < 0.1 η = 13.3 x: 0 m
η = 10.1 η = 1.7 COMPLEIX

η = 41.2

N36/N11 η = 0.4 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1 m
η = 27.0

x: 1 m
η = 10.9

x: 1 m
η = 11.1 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 38.4 η < 0.1 η = 1.3 x: 1 m
η = 11.2 η = 0.9 COMPLEIX

η = 38.4

N28/N31 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 2.1 x: 0.661 m

η = 33.5
x: 0.661 m

η = 34.8
x: 0.071 m

η = 16.7 η = 5.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.661 m
η = 70.4 η < 0.1 η = 11.4 x: 0.071 m

η = 17.6 η = 5.6 COMPLEIX
η = 70.4

N31/N6 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.7 x: 1 m

η = 69.9
x: 0 m
η = 3.3

x: 1 m
η = 24.5 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 73.4 η < 0.1 η = 1.0 x: 1 m
η = 24.6 η = 0.4 COMPLEIX

η = 73.4

N30/N31 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 2.4 x: 1.457 m

η = 28.1
x: 0.07 m

η = 7.2
x: 3.241 m

η = 20.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.241 m
η = 37.4 η < 0.1 η = 1.3 x: 3.241 m

η = 20.2 η = 0.3 COMPLEIX
η = 37.4

N21/N20 η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 3.311 m
η = 88.1

x: 3.311 m
η = 32.7

x: 3.311 m
η = 31.2

x: 3.311 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 85.2 η < 0.1 η = 1.1 x: 3.311 m
η = 31.3

x: 3.311 m
η = 3.2

COMPLEIX
η = 88.1

N20/N16 η = 0.2 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 88.1

x: 0 m
η = 34.7

x: 0 m
η = 31.2

x: 0 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 87.4 η < 0.1 η = 1.1 x: 0 m
η = 31.3

x: 0 m
η = 3.3

COMPLEIX
η = 88.1

N23/N22 η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 3.311 m
η = 89.6

x: 3.311 m
η = 33.5

x: 3.311 m
η = 31.3

x: 3.311 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 87.0 η < 0.1 η = 1.2 x: 3.311 m
η = 31.4

x: 3.311 m
η = 3.2

COMPLEIX
η = 89.6

N22/N17 η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 89.6

x: 0 m
η = 34.7

x: 0 m
η = 31.3

x: 0 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 88.2 η < 0.1 η = 1.2 x: 0 m
η = 31.4

x: 0 m
η = 3.3

COMPLEIX
η = 89.6

N25/N24 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.2 x: 3.311 m

η = 59.7
x: 3.311 m

η = 22.9
x: 3.311 m

η = 20.6
x: 3.311 m

η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m
η = 82.9 η < 0.1 η = 1.5 x: 3.311 m

η = 20.7
x: 3.311 m

η = 2.2
COMPLEIX

η = 82.9

N24/N18 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.2 x: 0 m

η = 59.7
x: 0 m

η = 23.0
x: 0 m

η = 20.6
x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 83.0 η < 0.1 η = 1.5 x: 0 m
η = 20.7

x: 0 m
η = 2.2

COMPLEIX
η = 83.0

N27/N26 η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.449 m
η = 81.2

x: 3.311 m
η = 34.9

x: 3.311 m
η = 30.6

x: 3.311 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.311 m

η = 76.8 η < 0.1 η = 1.3 x: 3.311 m
η = 30.7

x: 3.311 m
η = 3.3

COMPLEIX
η = 81.2

N26/N19 η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.862 m
η = 81.2

x: 0 m
η = 34.8

x: 0 m
η = 30.6

x: 0 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 76.7 η < 0.1 η = 1.3 x: 0 m
η = 30.7

x: 0 m
η = 3.3

COMPLEIX
η = 81.2

N39/N40 η = 0.4 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.552 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 7.0

x: 1.105 m
η = 1.8 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.4 η < 0.1 η = 0.8 x: 1.105 m
η = 1.8 η = 0.5 COMPLEIX

η = 7.4

N37/N42 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.2 x: 0.935 m

η = 15.8
x: 0 m

η = 10.9
x: 0 m
η = 9.4 η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.935 m

η = 26.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) COMPLEIX

η = 26.3

N42/N41 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 1.4 x: 0 m

η = 69.0
x: 1 m

η = 19.9
x: 1 m

η = 22.3 η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 88.7 η < 0.1 η = 1.0 x: 1 m

η = 22.4 η = 2.3 COMPLEIX
η = 88.7

N31/N42 NEd = 0.00
N.P.(1) η = 0.2 x: 0.07 m

η = 28.1
x: 0.07 m

η = 9.0
x: 0.07 m
η = 18.1 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.07 m

η = 37.4 η < 0.1 η = 3.8 x: 0.07 m
η = 18.4 η = 0.5 COMPLEIX

η = 37.4

N42/N36 η = 1.2 NEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.472 m
η = 65.6

x: 1.277 m
η = 31.7

x: 1.277 m
η = 47.9 η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.271 m

η = 77.2 η < 0.1 η = 10.2 x: 1.277 m
η = 50.0 η = 3.0 COMPLEIX

η = 77.2
Notació:

Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra
η: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.
(3) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(6) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix.
(7) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(8) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(9) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
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2.4. Unions

2.4.1. Especificacions
Norma:

Codi Estructural: Codi Estructural (Reial decret 470/2021). Article 4. Welded connections.

Materials:
- Perfils (Material base): S275 (UNE-EN 10025-2).

- Material d'aportació (soldadures): Els valors específics del límit elàstic, resistència última a la tracció,
allargament a trencament i energia mínima de Charpy, del metall d'aportació, haurien de ser iguals o superiors
als corresponents del tipus d'acer del material base. (Eurocodi 3, Part 1-8, article 4.2 (2))

Disposicions constructives:
1) Les següents prescripcions s'apliquen a unions soldades on els gruixos de les peces a unir siguin almenys de
4 mm.

2) Els cordons de les soldadures en angle no podran tenir un espessor de gola inferior a 3 mm ni superior al
menor espessor de les peces a unir.

3) Els cordons de les soldadures en angle les longituds dels quals siguin menors de 30 mm o 6  vegades el
gruix de gola, no es tindran en compte per calcular la resistència de la unió.

4) En el detall de les soldadures en angle s'indica la longitud efectiva del cordó (longitud sobre la qual el cordó
té el seu gruix de gola complet). Per complir-la, pot ser necessari prolongar el cordó rodejant les cantonades,
amb el mateix gruix de gola i una longitud de 2  vegades d'aquest gruix. La longitud efectiva d'un cordó de
soldadura hauria de ser major o igual que 6  vegades gruix de gola.

5) Les soldadures en angle poden ser usades per a unir peces on les cares a unir formen un angle β comprès
entre 60 i 120 graus. En cas contrari:

- Per a angles β > 120 (graus): la resistència de les soldadures en angle s'ha de determinar mitjançant
assaigs.
- Per a angles β < 60 (graus): es consideraran com a soldadures a topall amb penetració parcial.

ß ß

Unió en 'T' Unió en cavalacament

Comprovacions:
a) Cordons de soldadura a topall amb penetració total:

En aquest cas, no és necessària cap comprovació. La resistència de càlcul dels cordons de soldadura a topall
amb penetració total serà igual a la resistència de càlcul de la més feble de les peces unides, sempre que el
cordó de soldadura es realitzi amb un elèctrode adequat que proporcioni un límit elàstic mínim i una
resistència a tracció mínima en el metall d'aportació no menor que la requerida per al material base.

b) Cordons de soldadura a topall amb penetració parcial i amb preparació de vores:
Es comproven com soldadures en angle considerant un gruix de gola igual al cantell nominal de la
preparació menys 2 mm.

c) Cordons de soldadura en angle:
Es realitza la comprovació de tensions en cada cordó de soldadura segons l'article 4.5.3.2 Eurocodi 3, Part
1-8 (Mètode direccional).
Es comproven els següents tipus de tensió:

Tensió de Von Mises
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Tensió normal
On K = 0.9.

Els valors que es mostren en les taules de comprovació resulten de les combinacions d'esforços que fan
màxim l'aprofitament tensional per a totes dues comprovacions, pel que és possible que apareguin dos
valors diferents de la tensió normal si cada aprofitament màxim resulta en combinacions distintes.

2.4.2. Referències i simbologia
a[mm]: gruix de gola eficaç d'un cordó de soldadura en angle, que és l'alçada del major triangle (d'iguals o
desiguals costats) que es pot inscriure dins de les cares de fusió i la superfície del cordó, mesurat
perpendicularment a la cara exterior d'aquest triangle. Eurocodi 3, Part 1-8, Article 4.5.2 (1)

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordó de soldadura

Mètode de representació de soldadures

3

2b

2a

1

U
4

Referències:
1: línia de la fletxa
2a: línia de referència (línia contínua)
2b: línia d'identificació (línia a traços)
3: símbol de soldadura
4: indicacions complementàries
U: Unió

Referències 1, 2a i 2b

a L

a L

El cordó de soldadura que es detalla es troba al costat
de la fletxa.

El cordó de soldadura que es detalla es troba al costat
oposat al de la fletxa.
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Referència 3

Designació Il·lustració Símbol

Soldadura en angle

Soldadura a topall en 'V' simple (amb xamfrà)

Soldadura a topall en bisell simple

Soldadura a topall en bisell doble

Soldadura a topall en bisell simple amb taló d'arrel ampli

Soldadura combinada a topall en bisell simple i en angle

Soldadura a topall en biaix simple amb costat corb

Referència 4

Representació Descripció

Soldadura realitzada en tot el perímetre de la peça

Soldadura realitzada en taller

Soldadura realitzada en el lloc de muntatge

2.4.3. Comprovacions en plaques d'ancoratge
En cada placa d'ancoratge es realitzen les següents comprovacions (assumint la hipòtesi de placa rígida):
1. Formigó sobre el que recolza la placa

Es comprova que la tensió de compressió en la interfície placa d'ancoratge-formigó és menor a la tensió admissible
del formigó segons la naturalesa de cada combinació.

2. Perns d'ancoratge

a) Resistència del material dels perns: Es descomponen els esforços actuants sobre la placa en axials i tallants en
els perns i es comprova que ambdós esforços, per separat i amb interacció entre ells (tensió de Von Mises),
produeixen tensions menors a la tensió límit del material dels perns.

b) Ancoratge dels perns: Es comprova l'ancoratge dels perns en el formigó de tal manera que no es produeixi la
fallada de lliscament per adherència, arrencada del con de ruptura o fractura per esforç tallant (aixafament).
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c)
Aixafament: Es comprova que en cada pern no se supera el tallant que produiria l'aixafament de la placa contra
el pern.

3. Placa d'ancoratge

a) Tensions globals: En plaques amb volada, s'analitzen quatre seccions en el perímetre del perfil, i es comprova
en totes elles que les tensions de Von Mises siguin menors que la tensió límit segons la norma.

b) Fletxes globals relatives: Es comprova que en les volades de les plaques no apareguin fletxes majors que 1/250
de la volada.

c)
Tensions locals: Es comproven les tensions de Von Mises en totes les plaques locals en les que tant el perfil com
els enrigidors divideixen a la placa d'ancoratge pròpiament dita. Els esforços en cadascuna de les subplaques
s'obtenen a partir de les tensions de contacte amb el formigó i els axials dels perns. El model generat es resol
per diferències finites.

2.4.4. Memòria de càlcul

2.4.4.1. Tipus 1

a) Detall

Placa base
250x250x12

Pilar
HE 140 B

A A

Alçat

Placa base
250x250x12

Pilar
HE 140 B

A A

Vista lateral

4

4
4

60
60

4

30 190 30

250

30
19

0
30

25
0

Placa base
250x250x12

Perns d'ancoratge
4 Ø 10

Secció A - A

30
0

3 31
Placa base: 12 mm

Morter d'anivellació: 20 mm

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Ancoratge dels perns Ø 10, B
400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
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b) Descripció dels components de la unió

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Gruix
(mm) Quantitat

Diàmetre
exterior
(mm)

Diàmetre
interior
(mm)

Bisell
(mm) Tipus fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa
base

25
0

250

250 250 12 4 16 12 3
S275

(UNE-EN
10025-2)

275.0 410.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 140 B

Unions soldades

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura de l'ala superior En angle 4 140 12.0 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 60 7.0 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 4 140 12.0 90.00
a: Gruix de gola
l: Longitud del cordó de soldadura
t: Gruix de la peça

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura de l'ala superior 46.7 46.7 2.1 93.5 24.24 46.7 15.83 410.0 0.85
Soldadura de l'ànima 46.7 46.7 23.4 101.9 26.40 46.7 15.83 410.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 46.7 46.7 2.1 93.5 24.24 46.7 15.83 410.0 0.85
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2) Placa d'ancoratge

Referència: 
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 20 mm
Calculat: 190 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 20 mm
Calculat: 30 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 25.64 kN

Calculat: 0 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 17.95 kN

Calculat: 7.35 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 25.64 kN

Calculat: 10.51 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 25.12 kN

Calculat: 0 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa

Calculat: 158.85 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 66 kN
Calculat: 6.48 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 165.825 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 165.825 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 166.568 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 166.568 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 628.421 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 628.421 Compleix
    - A dalt: Calculat: 628.421 Compleix
    - A baix: Calculat: 628.421 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Relació ruptura pèssima secció de formigó: 0.0933

Unions soldades

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus Preparació de vores
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura dels perns a la placa base De penetració parcial 3 31 10.0 90.00
l: Longitud del cordó de soldadura
t: Gruix de la peça

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura dels perns a la placa base 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 410.0 0.85
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d) Amidament

Soldadures
fu

(MPa) Execució Tipus Gruix de gola
(mm)

Longitud de cordons
(mm)

410.0 En taller
En angle 4 666

A topall en bisell simple amb taló d'arrel ampli 3 126

Plaques d'ancoratge

Material Elements Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275 (UNE-EN 10025-2)
Placa base 1 250x250x12 5.89

Total 5.89

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
Perns d'ancoratge 4 Ø 10 - L = 342 0.84

Total 0.84

2.4.4.2. Tipus 2

a) Detall

Placa base
250x250x12

Pilar
HE 140 B

A A

Alçat

Placa base
250x250x12

Pilar
HE 140 B

A A

Vista lateral

4

4
4

60
60

4

30 190 30

250

30
19

0
30

25
0

Placa base
250x250x12

Perns d'ancoratge
4 Ø 10

Secció A - A

30
0

3 31
Placa base: 12 mm

Morter d'anivellació: 20 mm

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Ancoratge dels perns Ø 10, B
400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
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b) Descripció dels components de la unió

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Gruix
(mm) Quantitat

Diàmetre
exterior
(mm)

Diàmetre
interior
(mm)

Bisell
(mm) Tipus fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa
base

25
0

250

250 250 12 4 16 12 3
S275

(UNE-EN
10025-2)

275.0 410.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 140 B

Unions soldades

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura de l'ala superior En angle 4 140 12.0 90.00
Soldadura de l'ànima En angle 4 60 7.0 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 4 140 12.0 90.00
a: Gruix de gola
l: Longitud del cordó de soldadura
t: Gruix de la peça

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura de l'ala superior 34.6 34.6 1.5 69.3 17.96 34.6 11.73 410.0 0.85
Soldadura de l'ànima 34.6 34.6 6.3 70.1 18.17 34.6 11.73 410.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 34.6 34.6 1.5 69.3 17.96 34.6 11.73 410.0 0.85
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2) Placa d'ancoratge

Referència: 
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      2 diàmetres

Mínim: 20 mm
Calculat: 190 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      2 diàmetres

Mínim: 20 mm
Calculat: 30 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 25.64 kN

Calculat: 0 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 17.95 kN

Calculat: 0.68 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 25.64 kN

Calculat: 0.97 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 25.12 kN

Calculat: 0 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa

Calculat: 14.7524 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 66 kN
Calculat: 0.6 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 122.322 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 122.322 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 122.466 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 122.466 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 848.101 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 848.101 Compleix
    - A dalt: Calculat: 848.101 Compleix
    - A baix: Calculat: 848.101 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Relació ruptura pèssima secció de formigó: 0.0683

Unions soldades

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus Preparació de vores
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura dels perns a la placa base De penetració parcial 3 31 10.0 90.00
l: Longitud del cordó de soldadura
t: Gruix de la peça

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²) βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura dels perns a la placa base 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 410.0 0.85
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d) Amidament

Soldadures
fu

(MPa) Execució Tipus Gruix de gola
(mm)

Longitud de cordons
(mm)

410.0 En taller
En angle 4 666

A topall en bisell simple amb taló d'arrel ampli 3 126

Plaques d'ancoratge

Material Elements Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275 (UNE-EN 10025-2)
Placa base 1 250x250x12 5.89

Total 5.89

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
Perns d'ancoratge 4 Ø 10 - L = 342 0.84

Total 0.84

2.4.5. Amidament

Soldadures
fu

(MPa) Execució Tipus Gruix de gola
(mm)

Longitud de cordons
(mm)

410.0 En taller
En angle 4 7326

A topall en bisell simple amb taló d'arrel ampli 3 1382

Plaques d'ancoratge

Material Elements Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275 (UNE-EN 10025-2)
Placa base 11 250x250x12 64.76

Total 64.76

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
Perns d'ancoratge 44 Ø 10 - L = 342 9.28

Total 9.28
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1. DESCRIPCIÓ

Referències Geometria Armat
P3, P6 Sabata rectangular excèntrica

Ample inicial X: 15 cm
Ample inicial Y: 40 cm
Ample final X: 40 cm
Ample final Y: 40 cm
Ample sabata X: 55 cm
Ample sabata Y: 80 cm
Cantell: 30 cm
No es considera la interacció terreny-estructura

Sup X: 5Ø12c/15
Sup Y: 3Ø12c/15
Inf X: 5Ø12c/15
Inf Y: 3Ø12c/15

P4, P5 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 40 cm
Ample inicial Y: 40 cm
Ample final X: 40 cm
Ample final Y: 40 cm
Ample sabata X: 80 cm
Ample sabata Y: 80 cm
Cantell: 30 cm
No es considera la interacció terreny-estructura

Sup X: 5Ø12c/15
Sup Y: 5Ø12c/15
Inf X: 5Ø12c/15
Inf Y: 5Ø12c/15

P10 Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 40 cm
Ample inicial Y: 40 cm
Ample final X: 40 cm
Ample final Y: 15 cm
Ample sabata X: 80 cm
Ample sabata Y: 55 cm
Cantell: 30 cm
No es considera la interacció terreny-estructura

Sup X: 3Ø12c/15
Sup Y: 5Ø12c/15
Inf X: 3Ø12c/15
Inf Y: 5Ø12c/15

2. COMPROVACIÓ
Referència: P3
Dimensions: 55 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.2 MPa
Calculat: 0.0671985 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 0.249959 MPa
Calculat: 0.137929 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 127.1 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 5619.0 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 2.01 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.20 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.59 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 230.9 kN/m² Compleix
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Referència: P3
Dimensions: 55 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Cantell mínim:
      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - P3:

Mínim: 20 cm
Calculat: 23 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0021 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0021 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
49.5

    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
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Referència: P3
Dimensions: 55 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.00
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.10
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 88.49 kN
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 60.82 kN

Referència: P4
Dimensions: 80 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.2 MPa
Calculat: 0.0609201 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 0.249959 MPa
Calculat: 0.0687681 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 6283.7 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 3430.2 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 3.11 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 3.20 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.88 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.98 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 221.1 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - P4:

Mínim: 20 cm
Calculat: 23 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0024 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: P4
Dimensions: 80 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.08
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.08
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 88.49 kN
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 88.49 kN

Referència: P5
Dimensions: 80 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.2 MPa
Calculat: 0.139302 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 0.249959 MPa
Calculat: 0.161276 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 4064.9 % Compleix
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Referència: P5
Dimensions: 80 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 3383.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 7.77 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 7.85 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 2.26 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 2.26 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 544.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - P5:

Mínim: 20 cm
Calculat: 23 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0024 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: P5
Dimensions: 80 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.20
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.20
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 88.49 kN
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 88.49 kN

Referència: P6
Dimensions: 55 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.2 MPa
Calculat: 0.0438507 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 0.249959 MPa
Calculat: 0.0942741 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 174.7 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 1606.2 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.54 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.10 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.49 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 159.8 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - P6:

Mínim: 20 cm
Calculat: 23 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0021 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0021 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Llistat de fonamentació
21-105. CAMPAS. GRADERIA MONTESQUIU Data: 21/03/22

Pàgina 7



Referència: P6
Dimensions: 55 x 80 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
49.5

    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 15 cm
Calculat: 20 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 20 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.00
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.08
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 88.49 kN
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 60.82 kN
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Referència: P10
Dimensions: 80 x 55 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.2 MPa
Calculat: 0.110166 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 0.249959 MPa
Calculat: 0.22563 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 6222.0 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 86.2 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 2.82 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.00 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.88 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.20 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 325.7 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - P10:

Mínim: 20 cm
Calculat: 23 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.0012 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0021 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0021 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0024 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0024 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
49.5

    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: P10
Dimensions: 80 x 55 x 30
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 0 cm

Calculat: 0 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm

Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 15 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm

Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 0 cm

Calculat: 0 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm

Calculat: 20 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 20 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.14
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.00
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 60.82 kN
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 88.49 kN

Llistat de fonamentació
21-105. CAMPAS. GRADERIA MONTESQUIU Data: 21/03/22
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Pressupost de l'actuació
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Beneficiari i ens executor 
Ajuntament de Montesquiu

Ens sol�licitant 
Ajuntament de Montesquiu   P0813000G

Àmbit de l'actuació 
Nova inversió sostenible

Maduresa de l'actuació
Actualment en redacció del projecte arquitectònic
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Montesquiu
Montesquiu és un petit municipi situat
a la comarca d’Osona, demarcació de
Barcelona.

Compta amb una superfície de 4,94
km2 i una població de 968 habitants
(IDESCAT, 2018) pel que acumula una
densitat de població de 195,9 habitants
per quilòmetre quadrat.

El municipi es troba ubicat  al nord de
la Comarca d'Osona, a la qual pertany
des de l’any 1990, ja que abans
pertanyia a la comarca del Ripollès.

Montesquiu té un terreny molt
accidentat,  malgrat que no s’hi
localitzen grans elevacions, el punt
més baix és el llit del riu, amb 560
metres sobre el nivell del mar i el més
alt és el cim de la muntanya situada al
nord-est de la masia de La Solana, que
pertany al Serrat de la Rovira, i que té
885 metres d’altitud.

El relleu de la zona marca la transició
entre la plana de Vic i la muntanya
pirinenca.

El nucli principal de la població està
situat al sud del municipi, a la vora del
riu Ter, sobre una terrassa fluvial i 
 segons la seva història i per la seva
situació, ha estat sempre un poble de
pas.

El primer edifici del qual es té notícia
és el Castell de Montesquiu,
documentat l’any 1285.

Al segle XVI es va construir la primera
casa de l'actual nucli, exactament el
1558: una ferreria a la vora del camí ral
de Barcelona a Ripoll.

A partir de la segona meitat del s.XIX
Montesquiu va créixer
considerablement degut a les
fàbriques tèxtils que es van instal�lar a
la riba del riu Ter.

Durant quasi quatre segles d’existència
Montesquiu es va anar  desenvolupant
com un barri de la població veïna de
Sant Quirze de Besora, de la qual
depenia territorialment i
administrativament; finalment el 25
d’agost de l’any 1934, Montesquiu va
aconseguir la segregació de Sant
Quirze, i es va convertir, així, en un
municipi independent.
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La història del Centre Obrer Recreatiu

A principis del segle XX arreu del
territori la classe obrera aconsegueix
unes millores en les seves condicions
de vida. Això es manifesta en poder
accedir a la cultura i poder gaudir-ne.
Arran d’això va haver la creació dels
Ateneus Obrers.  

En aquesta època la major part de la
població de Montesquiu era de classe
treballadora.  El 28 de Maig de 1900 es
constitueix la Societat Centre Obrer
Recreatiu de Montesquiu amb
l’objectiu de que els seus socis
poguessin accedir a l’aprenentatge i a
l’oci.

En el primer punt dels seus estatuts
deia que l’aprenentatge es realitzaria a
través d’una escola, una biblioteca i
fent vetllades familiars. Pel que fa a
l’oci la proposta consistia en fer
funcions teatrals, cors, balls, un saló de
cafè (no es podien fer jocs prohibits
per llei).

El 1920 la Societat Centre Obrer
Recreatiu és desnonada de la seva
ubicació (es creu que estava situada al
carrer Major però no hi ha
documentació que ho demostri).

Això per la societat va provocar una
crisi que planteja la seva dissolució.
Però al final es va apostar per la
construcció d’un edifici propi per la
Societat.

Aquest fet provocà la compra de tres
parcel�les per construir l’edifici, el qual
és  el que es conserva fins els nostres
dies. 



La història de l'edifici
La primera compra de la parcel�la va ser el 2
d’octubre de 1921. Es va adquirir una finca
de 168m2 per 3.000 pessetes de l’època. En
aquesta compravenda per part de la
Societat van ser presents Valentí Plans i
Rodelles (president del Centre), Quirze Piquí
i Boris (secretari del Centre), Pere Dalmau i
Serra i Ramon Casanovas i Leuco.

La compra de la segona parcel�la va ser
entre Eudal Casademunt i Sala (com a tutor
germans menors Casademunt i Basagañas)
i Francesc Canadell i Rierola (president del
Centre) el 22 d’octubre de 1927.  

Està situada just al darrere de la finca del
Centre Obrer recreatiu i les dimensions van
ser de 56 m2 i el cost de 1.000 pessetes.

En l’última adquisició no hi ha dates
concretes de la compravenda. Limita al
nord amb la fina del Centre Obrer Recreatiu
i les dimensions eren de 18 m2.

Fa pensar que l’edifici es va construir sobre
la primera parcel�la i es va anar ampliant en
funció de les compres de terreny que es van
realitzar amb el temps. Els planells de
l’edifici van ser fets per l’aparellador d’obres
de Vic, Manuel Anglada i Vilardebó.

Juntament amb la Cooperativa l’Amistat va
ser un dels llocs en els quals es va
dinamitzar i propagar la cultural a la classe
obrera del municipi.

L’edifici constava de dues plantes.  A la
planta baixa hi havia la sala del teatre i a la
part superior la cafeteria i el lloc d’esbarjo.

Les parets mitgeres i façana, eren de pedra
de còdols de riu que els veïns i veïnes socis
de l'entitat del Centre obrer anaven a
buscar al riu Ter i els obrers col�locaven a
l'obra. Aquestes parets encara es conserven
a dia d'avui a l'edifici.

La sala principal de planta baixa, era la sala
del cinema o del teatre, no tenia pendent i
hi havia cadires per a aproximadament 200
persones. 

L'edifici, disposava d'un "galliner" o planta
intermitja que permetia veure les obres
des d'una posició més elevada que la resta
de la sala.

Tipologia constructiva
La resta de dependències eren vestuaris,
lavabos, trasters annexes i amb la sala de
projeccions situada a la part posterior de la
sala. 

Juntament amb la Cooperativa l’Amistat va
ser un dels llocs en el qual es va dinamitzar
i propagar la cultural a la classe obrera del
municipi durant la major part del segle XX.



Es van dur a terme diferents activitats,
teatre, ball, cinema... d’una manera regular.
S’ha calculat que van arribar a fer
representacions teatrals més de 70
companyies al llarg dels anys en el que el
"Centro" Obrer va estar en funcionament.
També s’han realitzat diferents estudis
sobre l’interès que va provocar el teatre, ja
que al poble van existir diferents  teatre i
grups de teatre que realitzaven diferents
obres.

La representació teatral més antiga de la
que tenim document gràfic és de 1923  “El
misteri del bosc”.

El 4 d’abril de 1925 al Centre Obrer recreatiu
es va fer un homenatge a Josep Genollà
(sindicalista molt important en el moviment
obrer de Montesquiu i de la comarca, també
va ser soci fundador de la Societat Centre
Obrer Recreatiu). Va tenir ressò a "La Justícia
Social" premsa de l’època.

Disposem també de més cartells que ens
demostren que abans de la guerra civil es
feia teatre al Centre. “Cor i patria” i
"l’escurçó”.

Després de la guerra civil se li va canviar el
nom. L'any 1941 ho coneixem com: "Salon-
Teatro de F.E.T. y de las J.O.N.S de
Montesquiu."

Més tard, l’any 1947 rep el nom de "Centro
de Educación y Descanso". 

El 1945 en plena dictadura franquista es va
realitzar una obra de teatre en català; a més
d'altres activitats com ball, cinema, música i
xerrades.

L’última obra de teatre que es va realitzar al
centre va ser la de "terra baixa". Va posar el
punt final a dècades de teatre al centre. 

Els anys següents abans del seu desús es va
realitzar cinema i altres activitats fins a
mitjans de la dècada dels 80.

Aprofitant la quinzena d’art de Montesquiu,
un dels altres events culturals que s'ha
perdut al llarg dels anys, el 1980 es va
decorar la façana de l’edifici amb una obra
pictòrica d'artistes i pintors locals.

Actes culturals

L'any 2001, es va decidir transformar l'edifici
i canviar l'ús cultural a magatzem; es va
enderrocar "el Galliner" i tots els elements
arquitectònics singulars de l'edifici, entre
ells els revestiments i la pintura de la
façana; juntament amb la retirada de  tot
l'equipament.

Amb tota la història que tenia i continua
tenint el centre obrer, el 2005  s’instal.la en
el pis superior el que avui en dia és l’Arxiu
Històric de Montesquiu. 

D’aquesta manera la cultura encara està
present al Centre Obrer. 

El 2009 el "Cercle de Documentació
Històrica de Montesquiu" va realitzar una
exposició sobre “Escenes de teatre a
Montesquiu. Etnografia de la memòria”.
Que ens parla sobre el teatre en aquest
edifici.

“En Temps d’en Josep Genollà. Societat i
moviment obrer a Montesquiu”
José Antonio Molina Moreno. 2020

Revista d’etnologia de Catalunya, nº37,
pags 126-129. 2010

Retrat del teatre de postguerra a
Montesquiu, etnografia de la memòria,
treball final de l’assignatura “Temes
d’antropologia religiosa a Espanya”.
2008/09.

Bibliografia
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El poble de Montesquiu sempre ha
tingut un esperit de gent treballadora,
amb un passat obrerista i republicà que
va deixar pòsit al nostre poble a partir
de les fàbriques i colònies tèxtils que
van aparèixer al llarg del Riu Ter. 

A principis del segle XX, els moviments
obrers es van començar a organitzar
arreu de Catalunya i van començar a
formar ateneus, casals i altres
institucions perquè totes les classes
populars  tinguessin accés a la cultura,
al lleure i a l'educació, fet que fins
llavors, només era accessible per les
classes benestants o burgeses. 

Montesquiu no en va ser una excepció i
es van formar diferents moviments i
agrupacions com la "Cooperativa
l'Amistat" i "el Centre Obrer Recreatiu",
les dues entitats amb edificis propis on
s'hi feien activitats culturals i
representacions teatrals. 

L'explosió de cultura, participació i la
implicació de tots els veïns i veïnes en

la organització d'actes culturals i festes
populars, van fer de Montesquiu un
referent cultural durant molts anys a
nivell territorial i comarcal.

Les caramelles, les enramades, les
sessions de cinema al centre, les
representacions teatrals, les trobades
sardanistes, la Quinzena d’Art, el
certamen literari i Jocs Florals, el grup
d’havaneres “Les gavines del Ter”, el
Cercle de Documentació i Recerca
Històrica de Montesquiu; són només
alguns dels exemples de les activitats i
entitats culturals que s'han  perdut
durant els últims 20 anys.

Aquesta pèrdua d'associacions ha
coincidit amb la pèrdua d'equipaments
culturals, amb la transformació del
teatre "el Centre" en un magatzem i
amb el deteriorament d'alguns dels
edificis històrics que albergaven actes
culturals i que són tots ells patrimoni
cultural i arquitectònic del municipi.

Patrimoni cultural 
La Farga, les Escoles velles, la
Cooperativa l’Amistat, el Carburo, la
Ferreria vella, el centre obrer recreatiu...
són mostres clares d’aquest passat, on
en massa casos els seus edificis els
tenim en desús i en un procés de
deteriorament continu.

Recuperar i preservar aquest
patrimoni, és també un dels reptes que
Montesquiu ha d'afrontar en els
pròxims anys per a poder potenciar i
dinamitzar l'activitat econòmica i el
turisme al municipi. 

La capacitat per  crear rutes turístiques
compartides amb el Parc del Castell de
Montesquiu, serà clau per al
desenvolupament econòmic del
municipi, rutes historico-culturals amb
inici i final al poble de Montesquiu, que
combinades amb una àmplia oferta
cultural, han de permetre al municipi
recuperar els establiments turístics,
comercials i de restauració que s'han
anat perdent al llarg dels anys.



Present i futur de la cultura a Montesquiu
En els últims anys, Montesquiu és
testimoni com des del moviment popular,
es creen iniciatives i associacions culturals
per recuperar part del moviment perdut al
llarg dels anys. 

La colla gegantera de Montesquiu, creada
el 2009 i l'associació de músics de
Montesquiu l'any 2019, en són els
exemples principals d'aquest moviment
que busca recuperar part de la cultura
popular perduda i oblidada.

La cultura és un factor imprescindible de
desenvolupament de les persones. Ens
ajuda a relacionar-nos amb l'entorn, amb
la resta de persones i amb nosaltres
mateixos; però també comença a ser un
factor clau econòmic de pes en el
desenvolupament de les societats, el que
converteix en essencial disposar
d'equipaments públics per a la formació
dels estudiants i pel gaudi del públic en
general. 

El sector cultural ha estat un dels més
colpejats per la pandèmia de la covid-19, és
per això, que ara més que mai es
necessiten polítiques culturals de
potenciació del sector. Sense cultura no hi
ha futur, la cultura fa societat, cohesiona i
és el motor de la transformació social per
generar esperit crític en la població. 

Equipaments culturals actuals
Actualment Montesquiu, disposa d'un sol
equipament específic per desenvolupar-hi
activitats culturals, l'espai de creació
musical, creat tant sols fa menys d'un any
(2019). 

En aquest espai s'hi realitzen tallers
musicals, classes a grups i espai d'assaig
de diferents formacions locals i comarcals.

La resta d'activitats culturals, s'han de
realitzar a la sala d'actes de l'Ajuntament
de Montesquiu, la qual no està preparada
per a poder desenvolupar actes culturals
d'una forma digne.   

Reunions, conferències, festes nocturnes, 
 actes culturals per la festa major, tallers
esportius... La combinació de tots aquests
tipus d'actes en la sala principal de
l'Ajuntament, fa que la sala sigui molt
polivalent però sense aconseguir que
s'hagi pogut millorar o professionalitzar
cap dels actes o tallers que s'hi han
realitzat. 

La sala disposa d'un escenari en mal estat,
el qual es va enfonsar fa dos anys en plena
actuació teatral i no disposa d'equip de so
ni lumínic per realitzar funcions de forma
adequada.

En un futur, cada vegada més digitalitzat i
telemàtic; la cultura és un dels pocs
sectors que no serà mai substituït, el
teatre es nodreix del moment compartit,
de la interacció entre actors i el públic
junts a la mateixa sala; tanmateix l'efecte
que té una orquestra i els músics sobre el
públic un cop estan a l'escenari, no pot ser
reproduït telemàticament. 

La música, el cine, el teatre, la poesia, el
ball i en general totes les arts tenen una
clara funció social. Proporcionen
experiències que contribueixen a la
creativitat de la societat i, per això, es
converteixen en estímuls per la creació
d'ocupació i per la cohesió dels seus
membres.

Els beneficis personals, educatius, de
creixement propi i de cohesió comunitari
que els tallers i activitats culturals poden
proporcionar en un futur al municipi, fan
que sigui necessari una aposta ferma i
urgent per a la recuperació de mostres
culturals i festives; i per a fer-ho possible
hem d'estar preparats i mentalitzats que
per integrar la cultura com una palanca
fonamental de desenvolupament es
necessiten equipaments culturals de
qualitat a l'abast de tothom i amb
activitats culturals adreçades a tots els
públics i cultures. 

Utilitzar la sala d'Actes de l'Ajuntament per
la realització de qualsevol tipus d'acte
cultural, és probablement un dels factors
de la pèrdua de qualitat i quantitat de les
activitats culturals al municipi al llarg dels
anys; des de l'Ajuntament es creu que és
urgent dignificar els equipaments
municipals per així poder dignificar també
els actes culturals que s'hi realitzen i
augmentar la participació popular i la
difusió de la cultura.

Sense renunciar a la polivalència de la sala
d'actes, aquesta es vol utilitzar en un futur
com a sala d'exposicions estable d'artistes
locals i comarcals.

Montesquiu té una mancança
d'equipaments culturals, ja que no disposa
de cap dels equipaments culturals que 
 tenen la majoria de municipis
d'aproximadament 1000 habitants com
Montesquiu: Cases de cultura, sales
d'exposicions, teatres, auditoris, museus,
centres cívics, escoles d'arts, etc. alhora
que hi ha una demanda creixent d'espais
culturals per part de les entitats,
associacions, escoles i artistes locals on
poder desenvolupar actes i tallers. 



Emplaçament
L'edifici  del "Centre" és un edifici
municipal situat al bell mig del municipi a
la plaça de la República.

Es tracta d'un edifici de principis  del segle
XX en bon estat i d'un gran valor cultural i
històric local; en l'actualitat s'estan
preparant els documents per a poder ser
declarat  Bé Cultural d'Interès Local BCIL.

Actualment l'edifici, està utilitzat com a
magatzem municipal en planta baixa i en
planta primera està destinat a l'Arxiu
Històric municipal.

Els usos  del centre, no han estat sempre
els mateixos, ja que des de la seva
construcció al segle XX, havia estat
destinat a usos culturals, essent el centre
neuràlgic del municipi, amb una sala de
teatre en planta baixa on s'hi feien
representacions culturals i cinema i amb
una cafeteria i lloc d'esbarjo a la planta
primera.

Continua essent un dels edificis més
emblemàtics del municipi, tot i que l'any
2001 es va transformar en magatzem
municipal i es va destruir la zona interior
del teatre i les pintures de la façana;
aquest canvi d'ús no va ser ben acceptat
per la població, que es va concentrar
davant de l'edifici per evitar-ho.

La Plaça de la República és la plaça
central del municipi de Montesquiu, és el
centre neuràlgic del poble, on s’ubica
l’Ajuntament de Montesquiu, el consultori
mèdic municipal i s'hi celebra el mercat
setmanal i tots els actes públics.

Un dels punts principals marcats en el Pla
d'Actuació Municipal per a aquest
mandat electoral, se centra a retornar la
vida a la plaça de la República, ja que està
deteriorada i amb molts edificis tancats o
utilitzats com a magatzems. 

Per a aquest motiu, ja es va sol�licitar el
PUOSC (Pla Únic d'obres i serveis de
Catalunya) per a la remodelació de la
plaça en  aquest període 2020-2024.
  
Aquesta plaça, ha estat sempre un lloc
emblemàtic pel municipi, inaugurada
l’any 1937 pel llavors President de la
Generalitat Francesc Macià, també va ser
visitada amb parlaments pel President de
la Generalitat Josep Tarradellas l’any 1979.

 

Què és "El Centre" ?
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Descripció de l'actuació
La proposta d'actuació se centra a realitzar
un equipament cultural a l'edifici del
"Centre", situat a la plaça de la República
de Montesquiu, alhora que s'apliquen
polítiques de sostenibilitat energètiques
apostant per l'autoproducció d'energia
elèctrica. 

L'edifici on s'actua, va ser construït per un
grup d'obrers del poble per poder disposar
d'un espai per apropar la cultura i
l'educació a les classes treballadores del
municipi;  consta de dues plantes de
forma irregular i d'una superfície
aproximada construïda de 460m2.

La planta primera és ocupada per l'arxiu
històric municipal i la planta baixa és
actualment un magatzem municipal per a
guardar eines i vehicles de la brigada
municipal.  

En la proposta d'actuació, l'àmbit es centra
principalment  a actuar en la planta baixa
de l'edifici (240m2) i en la coberta de
l'edifici, on  es preveu la col�locació de
plaques fotovoltaiques per a garantir la
sostenibilitat econòmica i ambiental de
l'actuació. 

En planta baixa, es realitza un canvi d'ús,
per retornar a l'ús que sempre havia tingut 

històricament l'edifici, un equipament
cultural on poder fer representacions
artístiques, musicals i culturals, facilitant
així l'accés a la cultura a tota la població de
Montesquiu i el Bisaura.

Per la seva banda, la col�locació de plaques
fotovoltaiques, no es preveu únicament
per a produir energia per a aquest edifici,
sinó que es preveu com a primer pas
encaminat a la sobirania energètica del
municipi i que produeixi electricitat per a
les altres dependències municipals de la
Plaça, l'Ajuntament, el Consultori i el
Centre d'entitats Guillem Agulló.

L'actuació és de 251.873.06€, dels quals,
198.152,77 es sol�liciten a la Diputació de
Barcelona per ser finançades a través del
programa General d'Inversions.

En planta baixa, les actuacions principals
se centraran a crear un espai de lavabos
adaptats, eliminar  les barreres
arquitectòniques de l'entrada de l'edifici,
preveure un espai per un ascensor que
pugui comunicar amb l'arxiu històric de la
primera planta, uns vstidors i atrezzo per
les persones que realitzin activitats
artístiques, un escenari equipat; i una zona
de butaques fixes.

Necessitat de l'actuació a nivell de serveis públics
La població de Montesquiu té actualment
998 habitants, augmentat un 11% en
només 5 anys (895 hab.)  i un 19% en els
últims 18 anys (834 hab.), en una tendència
a l'alça que s'ha mantingut en el temps de
forma estable i que es preveu que continuï
augmentant per l'encara alta quantitat
d'habitatges buits del municipi que van
construïr abans de l'any 2009.

Aquest fet, és una oportunitat per dur  a
terme accions que fomentin la relació
entre habitants del poble i que augmentin
la qualitat de vida dels veïns i veïnes amb
la creació de nous equipaments que
permetin oferir uns serveis que ara mateix
no es poden oferir. 

Tanmateix, és necessari potenciar els
equipaments culturals del municipi,
donant oportunitat als artistes locals a
desenvolupar les seves habilitats i oferir als
infants del municipi un espai creatiu on
desenvolupar la seva  creativitat,  a l'lhora
de  poder oferir un municipi amable,
cohesionador, divers i plural per afavorir a
l’arrelament i a crear un sentiment de
pertinença tant de les persones
nouvingudes, com de les persones en risc
d'exclusió social del municipi. 

La construcció de l'equipament en
qüestió, ha d'anar acompanyat d'un
programa d'usos, activitats i tallers per a
poder contribuir a la qualitat de vida dels
veïns i veïnes, amb activitats noves i altres
que ja es realitzen en altres sales
municipals, però que fer-ho al "centre" els
permetrà desenvolupar amb molta més
qualitat.

Davant de la crisi sanitària derivada de la
pandèmia i de l'emergència climàtica, es
creu necessari apostar per un nou tipus
d'equipament municipal, diferent dels que
hi ha actualment al municipi,  que respecti
l'edifici original i faci honor a la seva
història, però que a la vegada sigui un
equipament eficientment sostenible i
tecnològicament modern, que permeti
reduir les emissions i la despesa
energètica del conjunt del municipi  amb
plaques solars fotovoltaiques que
subministrin electricitat també a altres
dependències municipals i que disposi de
la tecnologia necessària per oferir la
primera xarxa Wifi oberta del municipi per
crear un espai públic inclusiu on tothom
pugui connectar-se a la xarxa.



-Potenciar el "centre" com a element
cohesionador del municipi amb mostres
artístiques  interculturals per construir una
identitat col�lectiva plural i diversa,
col�laborant a la integració de les persones
nouvingudes o amb risc d'exclusió social.

-Realitzar cursos d'arts escèniques basades
en  l'expressió i la consciència corporal que
permetin treballar aspectes amb finalitats
artístiques, però també amb finalitats de
creixement personal i d'aprenentatge
psicomotriu i psicosocial per  a persones
amb diversitat funcional.

-Poder oferir una oferta cultural amb
perspectiva de gènere des de la regidoria
d'igualtat i la comissió de dones,  que
permeti reflexionar sobre els estereotips de
gènere i descobrir nous imaginaris, més
justos i igualitaris.

-Donar vida a la plaça, creant nous
equipaments que contribueixin al
desenvolupament econòmic del municipi i a
l'ocupació dels locals buits amb la creació
de nous comerços.

-Apostar per l'autoproducció d'energia
mitjançant plaques fotovoltaiques situades
a la coberta de l'edifici i així poder generar
energia elèctrica tant pel "Centre" com pels
altres edificis municipals situats a la mateixa
plaça de la República.

-Permetre a les persones de la tercera edat,
a  través de les representacions culturals i
escèniques, envellir  de forma activa gaudint
d'una bona qualitat de vida, des del punt de
vista físic, mental i social.  Proporcionar-los
un espai on poder desenvolupar la seva
creativitat, generar identificació pròpia i
beneficiar l'articulació verbal, física,
millorant la seva autoestima i memòria.

Montesquiu no és una excepció amb la
problemàtica  dels municipis petits de
pèrdua constant de comerços locals i
augment de locals buits.

Des de l'ajuntament i altres organismes com
el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
s'han realitzat últimament diferents
campanyes de potenciació i fidelització amb
el comerç de proximitat del municipi. 

També s'han destinat diferents subvencions
a millorar l'espai públic i carrers dels eixos i
carrers més comercials del casc antic del
municipi.

Amb la creació d'aquest equipament,
juntament amb la subvenció sol�licitada al
PUOSC per la plaça de la república, s'espera
poder donar vida a una zona en desús
comercialment parlant  i dinamitzar la zona
i emplenar els locals  buits més pròxims a
l'edifici del "centre", on fins fa pocs anys hi
havia diferents establiments comercials i de
restauració en funcionament.

La creació de nous equipaments al centre
del municipi porta implícit un reforç a nivell
econòmic i comercial de les zones més
pròximes. Per aquest motiu, l’execució del
projecte ha de suposar un impuls de
l’activitat
econòmica del municipi i ha de permetre
generar llocs de treball indirectes a
Montesquiu, gràcies al foment de l’activitat
comercial i la dinamització turística a nivell
territorial.

Necessitat social i
dinamització
econòmica

-Recuperar l'ús cultural de l'edifici del
"centre" per a dignificar la memòria
històrica del municipi.

-Recuperar els elements artístics de l'edifici
que s'han perdut al llarg del temps i
mantenir els elements d'interès
arquitectònics encara presents a l'edifici.

-Dotar al municipi d'un  espai cultural, on
poder fer representacions artístiques,
actuacions musicals, cineclub... 

-Crear un equipament cultural totalment
adaptat a persones amb mobilitat reduïda i
diversitat funcional, millorant també
l'accessibilitat de la resta de l'edifici on no
s'actua i deixant previst l'espai per a un
ascensor que connecti amb l'Arxiu històric
municipal situat en planta primera. 

-Desenvolupar a l'equipament, una agenda
d'activitats  culturals que permeti potenciar
el desenvolupament artístic local amb
activitats i tallers adreçats a tots els públics.

-Crear un equipament que complementi les
instal�lacions educatives del municipi, tant
l'Escola el Rocal com la Llar d'Infants Els
Putxinel�lis, les quals no tenen sales d'usos
múltiples, per poder realitzar les seves
representacions escèniques, musicals o
artístiques en un lloc adaptat i pròxim a les
seves instal�lacions.

-Aplicar polítiques de sostenibilitat
ambiental que permetin reduir emissions i 
 costos d'electricitat als equipaments
municipals.

-Apostar per la cultura com a element
dinamitzador i transformador del municipi
pel seu poder de crear una ciutadania
crítica, compromesa i participativa.

Objectius i resultats esperats de l'actuació
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A C T U A L
L'edifici, va ser construït pel Centre
Obrer Recreatiu de Montesquiu,  consta
de dues plantes de forma irregular i
d'una superfície aproximada construïda
de 460m2.

La façana té 8m metres d'amplada i la
sala principal una fondària de 23 m.

Actualment en planta baixa, hi ha
l'accés al vestíbul a través d'una porta
amb un esglaó d'uns 15cm d'alçada.

En aquest vestíbul, hi ha l'escala que
puja a la planta primera de l'edifici i la
porta que accedeix a l'interior del
magatzem amb un desnivell de dos
esglaons més d'alçada.

La major part de la superfície de l'edifici,
que coincideix en tot l'espai de
magatzem, es troba aixecada uns 50cm
des del nivell del carrer arran de la
conversió que es va realitzar l'any 2001 a
magatzem municipal. 

Els vestuaris i lavabos de la Brigada
municipal es troben dos esglaons més
avall que la resta del magatzem i
aproximadament a la mateixa alçada
que l'entrada del carrer.  

Els annexes realitzats durant finals del
segle XX són de maó massís amb
biguetes de formigó i les modificacions
que es van fer l'any 2001 per
transformar-lo en magatzem, són
parets de totxana amb el sostre de la
planta baixa de biguetes de formigó i
revoltó ceràmic.

L'edifici actual conserva pocs elements
arquitectònics de l'edifici original, a
excepció de l'envolvent de pedra i de
l'arc de maó massís. 

En façana, es conserven les obertures
de planta primera amb els brancals
d'obra vista, i el faldó triangular de la
coberta; tot i que aquests no formaven
part de l'edifici original. 

Materials i tipologia constructiva de l'edifici



A la planta primera de l'edifici, hi ha l'Arxiu
Històric Municipal, el qual consta de dues
sales diferenciades. 

Una sala està preparada  per fer
presentacions i exposicions amb material
explicatiu de la història de Montesquiu. En
l'altra sala s'hi guarden tots els documents
històrics que durant molts anys s'han anat
recopilant sobre la història del municipi i de
la seva gent, gràcies a donacions de
famílies i particulars.

Durant molts anys, hi va haver el Cercle de
Documentació i de Recerca Històrica de
Montesquiu, constituït com a associació
cultural sense ànim de lucre, que va ser 
 l'impulsor i executor de la iniciativa de
constituir un fons documental i de posar-lo
a disposició del municipi.

Aquest fons,  constituït per béns materials
resultants de les aportacions de les famílies 
i dels treballs de recerca duts a terme pels
membres que componien el grup gestor
van formar l’Arxiu Històric Municipal. 

Després d'anys d'inactivitat a l'Arxiu
Històric, a causa de la dissolució del Cercle
de Recerca Històrica; s'està impulsant un
nou grup de treball, format per gent jove,
que vol continuar amb la tasca iniciada
anys enrere pel grup anterior i li agradaria
dur a terme nous projectes de futur per a la
difusió de la memòria històrica al municipi.

A la planta baixa de l'edifici, s'hi troba un
dels tres magatzems municipals de
l'Ajuntament.

Dels tres magatzems, aquest és el més
cèntric  i el que té una superfície superior
coberta; els altres dos són l'antic escorxador  
i un solar al Passeig del Ter.

   
   

La construcció, es troba en un bon estat de
conservació per les diferents modificacions
que s'han fet al llarg dels anys. 

Estructuralment es va canviar tot el sostre
de la planta baixa amb una estrutura
metàl�lica amb tirants i reforços. Únicament
seria necessari el reforç estructural de l'arc
per una esquerda al mig de l'arc. 

Les parets no tenen humitats per
capil�laritat i les cobertes estan en bon estat
de conservació i no tenen goteres ni
filtracions d'aigua.

El paviment de planta baixa és de formigó
lliscat en bon estat.

Pel que fa a instal�lacions, l'edifici disposa
d'electricitat i aigua, amb un escalfador
elèctric per la dutxa i aixetes del vestuari.

La coberta és molt assoleiada i té una
vessant orientada a sud-oest on poder
col�locar les plaques fotovoltaiques

Estat de la construcció
En el magatzem s'hi guarden vehicles
municipals, material de la brigada, eines, una
carrossa de reis i altres materials de festes i
activitats.

Que el magatzem estigui al bell mig de la
plaça principal del municipi, no és un
avantatge per dur a terme la tasca de
magatzem de brigada, ja que és la mateixa
plaça on s'hi realitza el mercat setmanal, on
hi ha la parada del Bibliobús i on s'hi solen
realitzar actes públics, pel que fa que sigui
un inconvenient treure i entrar el material i
els vehicles en aquests dies. 

Al magatzem s'hi accedeix pel mig de dos
bancs i pel costat de la font, zona d'esbarjo i
descans de molts veïns, que sovint són
molestats pel pas de camions i vehicles.

La realització del canvi d'ús, és entès tant per
l'Ajuntament com pels treballadors de la
brigada municipal, com una oportunitat per
millorar les condicions de treball, ser més
efectius i productius i millorar  les
instal�lacions dels vestuaris.  L'ajuntament ja
té altres llocs on poder fer el nou magatzem
municipal.

Úsos actuals
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Programa funcional del projecte
El programa formal del projecte
respon a la necessitat de disposar d'un
equipament suficientment gran i
equipat per poder gaudir d'actes
culturals al municipi, amb unes
instal�lacions dignes i a l'alçada dels
actes que s'hi puguin realitzar; alhora
que es vol recuperar l'antic ús de
l'edifici.

Per a fer-ho, es crea una gran sala
polivalent amb cadires fixes per gaudir
dels actes amb un aforament
aproximat de 100-115 persones a definir
en projecte executiu.

Aquest aforament es creu  suficient 

tenint en compte les característiques
de Montesquiu, ja que significa més
del 10% de la població total del
municipi i també més del nombre
d'alumnes totals de l'escola El Rocal. 

A la sala s'hi accediria per un vestíbul
de nova construcció al mateix nivell de
la plaça, que permetria accedir al
primer pis a través de l'escala existent
o entrar a dins de la sala polivalent. 

En projecte executiu es preveu
estudiar la ubicació en aquest vestíbul
d'un ascensor que comuniqui amb el
primer pis per garantir l'accés a l'arxiu
històric a totes les persones. 

Fora de l'edifici inicial del segle passat,
amb els anys, s'han anat realitzant
construccions annexes que
s'utilitzarien per realitzar els lavabos
adaptats i la zona de vestuaris dels
artistes. 

Des d'aquests vestuaris, es preveu que
es pugui entrar directament a
l'escenari sense desnivells.

El control de llums, so i audiovisuals de
la sala es preveu realitzar en una saleta
a mitjana altura situada a sobre de la
zona de vestidors i amb accés amb
una escala des de l'escenari. 

Vestíbul

Sala úsos múltiples

Escenari

Vestuaris

Lavabos



Per a valorar el compliment i la viabilitat
de l'equipament s'ha fet un estudi previ
de la normativa contra incendis, abans de
realitzar el projecte executiu de l'obra. 

El compliment d'aquesta normativa sol
ser un dels grans hàndicaps a l'hora de
realitzar espais de pública concurrència
en edificacions existents, ja que és
habitual que el recorregut d'evacuació
des de la zona més allunyada de l'edifici a
l'espai exterior segur o sortida de planta
faci més de 25m, necessitant sortides
d'emergència en varies de les façanes. 

En aquest cas, l'edifici disposa únicament
d'una façana amb sortida exterior, per 

tant hagués estat molt difícil  complir
amb l'evacuació en cas de què el
recorregut d'evacuació fos més de 25 m.

En el nostre cas el recorregut és de 23 m
aproximadament i per tant es poden
realitzar les sortides d'emergència en la
mateixa façana. 

El nombre de sortides ve determinat pel
nombre de persones a evacuar i per més
de 100 persones, tal com és el cas, seran
necessàries dues sortides amb les mides
de portes i passadissos que exigeix la
normativa.

Àmbit d'actuació

Contra incendis

L'actuació té com a objectiu principal fer
un equipament per a totes les persones i
on tothom hi tingui accés i  pugui gaudir
també des de dalt de l'escenari.

Un equipament adaptat per a persones
amb diversitat funcional i mobilitat
reduïda amb lavabos adaptats i accés a
l'escenari sense esglaons.

Aquest és un dels elements claus a l'hora
de projectar l'equipament, ja que la sala
en què es realitzen actualment els actes
culturals, no està adaptada a la
participació de persones amb mobilitat
reduïda.

Habitabilitat
Per a aconseguir-ho, es realitzarà un
rebaix del paviment de l'edifici sobreposat
l'any 2001 i així poder eliminar les barreres
arquitectòniques existents a l'edifici.

Es realitzaram uns nous lavabos adaptats i
s'accedirà a la zona de vestuaris i escenari
sense necessitat d'esglaons per tal que les
persones de la tercera edat, persones amb
cadira de rodes i amb altres
vulnerabilitats puguin gaudir-ne
plenament.
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A C T U A C I O N S
P R E V I S T E S

Treballs previs
Prèviament a l’inici de les obres es
realitzarà la senyalització i tancament
de la zona per evitar accidents, el
contractista vetllarà per demanar els
permisos necessaris per ocupar la via
pública i per a dur a terme l’obra, fent-
se càrrec en tot moment de l’execució
a complir amb les normes de
seguretat individual i col�lectiva que
marqui la normativa.

Un cop estigui l'obra licitada,
l'ajuntament ja haurà traslladat i
adequat un altre espai per a ser
utilitzat com a magatzem municipal.

En aquest procés de l'obra es procedirà
a l’enderroc dels envans, els paviments
i enrajolats existents, el desmuntatge
de l'equipament dels vestuaris,  i de les
instal�lacions elèctriques i de
sanejament.

En projecte executiu s'estudiarà la
viabilitat de treure el recrescut de
formigó que es va realitzar anys enrere,
per poder entrar a l'edifici sense
desnivell i sense haver de fer rampes
d'accés. 

Quant als residus de l'obra, se’n farà
una correcte gestió portant-los a
abocadors autoritzats.

En la façana principal de la Plaça de la
República, es retirarà la porta de
garatge i es retornarà a una tipologia
d'obertures similar a la que hi havia en
l'edifici original, ja que per normativa 
 seran necessàries dues sortides
d'emergència en la façana principal. 

L'acabat de façana es realitzarà amb
una pintura artística similar a la que va
tenir l'edifici fins a l'any 2001.

La recuperació d'aquesta façana
pictòrica és una reivindicació que fa
molts anys que es reclama des dels
sectors culturals  i artístics del
municipi, ja que es va realitzar per
diferents artistes locals  reconeguts a
nivell territorial i era considerada com
una obra pictòrica de gran valor
cultural del municipi.

Enderrocs i 
moviments de terres Façanes



Es realitzaran les parets necessàries per a
poder realitzar els lavabos adaptats, els
vestuaris i el vestíbul  de la sala polivalent.

Aquestes es realitzaran amb un sistema
constructiu en sec que generi pocs
residus de la construcció, preferiblement
amb plaques de cartró guix

En la remodelació de l'edifici, es canviaran
totes les instal�lacions per poder complir
amb la normativa vigent. 

En la part de l'escenari, es realitzarà una
instal�lació de llums i so, per a poder
realitzar representacions culturals.

Com a gran tret d'aquest apartat es
crearà una zona en coberta de plaques
fotovoltaiques

Instal�lacions

Particions

Es realitzaran revestiments a totes les
parets interiors de la sala, amb un acabat
de fusta o similar, per evitar el
manteniment i per donar un acabat càlid i
acollidor a la sala. 

Pel que fa als paviments, es realitzaran
tots amb peces de gres o parquet
resistent al transit de persones i adequats
segons la normativa a les sales de pública
concurrència.

El revestiment de l'escenari estarà
realitzat amb fusta o parquet
preferiblement.

El sostre s'estudiarà en projecte executiu
si és necessari algun tipus de placa
fonoabsorbent per obtenir una bona
acústica de la sala. En tot cas s'haurà de
realitzar un fals sostre per a tapar les
bigues i forjat existent.

Revestiments

Una altra de les parts importants del
projecte serà la realització de
l'equipament de la sala polivalent, es
preveu la col�locació de cadires fixes amb
una pendent realitzada d'obra i forrada de
fusta o gres, per a col�locar les butaques
en desnivell i tenir millor vista cap a
l'escenari.

Aquestes files de cadires estaran
agrupades en files d'unes 8 persones, amb
un passadís al mig.

L'aforament en cadires assegudes es
preveu que sigui al voltant de les 100-115
persones; les quals es creu que són
suficients tant per si es realitza una obra
oberta a tota l'escola, com altres
representacions culturals o artístiques
obertes al municipi, ja que l'aforament
representarà aproximadament el 10% del
cens de tot el municipi. 

Equipament

L'Ajuntament aposta per l'autoproducció
d'energia per encaminar el municipi cap a
la sobirania energètica. Aquestes plaques
generaran energia elèctrica pel mateix
edifici del "Centre" i també pels altres
edificis municipals situats a la mateixa
plaça de la República, l'Ajuntament, el
consultori mèdic i el Centre d'Entitats. 

Pel que fa al sistema de calefacció
s'optarà per a un sistema de baixa
temperatura que es complementi  amb
l'electricitat generada per les plaques
fotovoltaiques, amb generació de l'ACS
per aerotèrmia.

Es crearà tecnològicament, la primera
xarxa oberta de wifi a Montesquiu.



PROJECTE D'EQUIPAMENT CULTURAL A L'EDIFICI DEL CENTRE OBRER RECREATIU 

Concepte de despesa Imports en euros

Capítol 1.   Treballs previs 

5.500€ Capítol 2.   Enderrocs

Capítol 3.   Façanes 13.550€ 

Capítol 4.   Particions 8.786€ 

Capítol 6.   Instal�lacions 74.235€ 

Capítol 8.   Seguretat i Salut 3.465€ 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

Capítol 7.   Senyalització i equipament 25.265€ 

Capítol 5.   Revestiments 42.923€ 

1.200€ 

174.924€ 

13% Despeses Generals (GG) 22.740,12€ 

6% Benefici industrial (BI) 10.495,44€ 

TOTAL PEM +GG+BI 208.159,56€ 

21% IVA 43.713,50€ 

 PRESSUPOST D'EQUIPAMENT CULTURAL A L'EDIFICI DEL CENTRE OBRER RECREATIU 251.873,06€ 
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P R E S S U P O S T

El pressupost total del projecte d'equipament cultural a l'edifici del Centre Obrer Recreatiu ascendeix a DOS-CENTS CINQUANTA-UN
MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES AMB SIS CÈNTIMS (251.873,06 €). 



ESTRUCTURA DEL FINANÇAMENT

IMPORT TOTAL

Finançament a través del PGI, línia de suport 1 "projectes sostenibles"

53.720,29€ Finançament a través de l'ens local

198.152,77€

251.873,06€ TOTAL 

TIPUS DE FINANÇAMENT

l’Ajuntament de Montesquiu sol�licita per la línia de suport 1 "projectes sostenibles" del programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona, un
import de 198.152,77 el que representa un  78,67% del cost total del projecte. El tant per cent restant serà finançat a través de l'ens local, el qual sol�licitarà 
 una subvenció FEDER  (fons Europeu de Desenvolupament Regional) per a finançar part de l'aportació de l'Ajuntament.
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lloguer de sales municipals, per a qui
vulgui desenvolupar-hi una activitat
econòmica o privada a l'equipament pagui
pel seu ús. També seran viables, a través
del pagament que els usuaris facin, dels
tallers i activitats culturals de pagament
organitzades per l'Ajuntament

L'edifici ja existeix i ja té un consum de
llum elevat per la característica de
l'activitat i la potència contractada; la
utilització de plaques fotovoltaiques
reduirà el consum actual i es preveu que
generin suficient energia per a ser un
edifici autosuficient i  garantir la
sostenibilitat econòmica.

Es planificarà un programa d'activitats
culturals gratuïtes pels usuaris, fet que
significarà una despesa municipal a l'hora
d'organitzar-la; es garantirà la sostenibilitat
econòmica de les activitats gratuïtes a
través de subvencions  de la xarxa de
Diputació o bé, es realitzaran com a actes
de festes populars com la festa major.

Així doncs, pel que fa a les despeses de
manteniment, subministres i explotació, es
preveu la  sostenibilitat econòmica de
l'equipament.

Es pretén crear un equipament viable en
termes econòmics i que contribueixi al
creixement de l’economia del municipi
amb la dinamització comercial i de
restauració de la zona. 

L'equipament,  serà sostenible
econòmicament garantint  que disposarà
dels recursos econòmics necessaris per
cobrir el seu funcionament futur

El principal punt  de viabilitat econòmica,
va lligat a la generació de l'energia
elèctrica necessària per a dur a terme les
activitats i en la gestió més eficient dels
recursos per aconseguir una millora
substancial del consum elèctric municipal. 

L'altra despesa a tenir en compte, serà el 
 manteniment preventiu a través del servei
de brigada de l'ajuntament de Montesquiu  
tal com es fa amb els altres equipaments
municipals. 

Aquestes despeses de manteniment aniran  
relacionades a la quantitat d'activitats que
s'hi realitzin, és per aquest motiu que
s'afegirà l'equipament a l'ordenança de 

Sostenibiliat  econòmica de l'actuació



La dimensió humana és l'eix principal
del desenvolupament del projecte, tant
intern com amb l’entorn. Teixim un
treball cooperatiu i una promoció
directa de l’economia social,
desenvolupant un espai d'activitats on
poder expressar lliurement el talent i la
creativitat, on crear activitats amb
treball en xarxa amb entitats,
fundacions i professionals de l’àmbit 
 cultural i artístic dins de diferents
contextos, exclusió social,
discapacitats...

El que es pretén és crear un
equipament cultural de referència al
municipi, on s'hi desenvolupi una acció
cultural compromesa amb la societat i 
 que permeti a tots els ciutadans per
igual accedir al coneixement i al
consum cultural i artístic.

La realitat socioeconòmica actual 
 accentua la necessitat de noves
formes  socials i econòmiques. La crisi
actual no només és financera i
sanitària,  sinó també energètica,
mediambiental i social, en valors i de
civilització.

En aquest context, la sostenibilitat
social juga un paper fonamental per
entendre el desenvolupament social i
econòmic on l'eix central  és la persona,
apostant per la cultura com a element
dinamitzador i transformador del
municipi pel seu poder de crear una
ciutadania crítica, compromesa i
participativa.

També és important  poder continuar
amb la feina iniciada per la comissió de
dones i la regidoria d'igualtat, per
poder oferir una oferta cultural amb
perspectiva de gènere que permeti
reflexionar sobre els estereotips de
gènere i descobrir nous imaginaris,
més justos i igualitaris.

L'equipament també ha de permetre
les persones de la tercera edat, a  través
de les representacions culturals i
escèniques, envellir  de forma activa
gaudint d'una bona qualitat de vida,
des del punt de vista físic, mental i
social.  Proporcionar-los un espai on
poder desenvolupar la seva creativitat,
generar identificació pròpia i beneficiar
l'articulació verbal, física i millorant la
seva autoestima i memòria.

Sostenibiliat social de l'actuació

La realització de cursos o tallers d'arts
escèniques, musicals o culturals, estaran  
basades en  l'expressió i la consciència
corporal que permetin treballar aspectes
en finalitats artístiques i sensorials, però
sobretot es centraran en finalitats de
creixement personal i d'aprenentatge
psicomotor i psicosocial per a tots els
assistents, especialment per les
persones amb mobilitat reduïda.

En aquestes activitats es buscarà que les
persones aprenguin arts i gaudeixin de
cultura, però on sobretot aprenguin des
d'un punt de vista personal, social i
col�lectiu. Per això seran especialment
importants els tallers que integrin i
cohesionin el municipi integrant
persones de sectors desfavorits, amb
diversitat funcional, amb mobilitat
reduïda, amb risc d'exclusió social i
nouvingudes. 

L'equipament estarà totalment adaptat
a persones amb mobilitat reduïda i
diversitat funcional, millorant també
l'accessibilitat de la resta de l'edifici on
no s'actua i deixant previst l'espai per a
un ascensor que connecti amb l'Arxiu
històric municipal situat en planta
primera.

El que es pretén és potenciar el "Centre"
com a element cohesionador del
municipi, on s'hi puguin fer mostres
artístiques  interculturals per ajudar a
construir una identitat col�lectiva plural i
diversa i col�laborant amb la integració
de les persones nouvingudes i amb risc
d'exclusió social.



La consciència d’una sostenibilitat
mediambiental ens porta a realitzar unes
instal�lacions basades en la construcció
ecològica i sostenible i amb  energies
renovables aplicades a l’autosuficiència del
funcionament.

Quant als materials de les divisions i
tancaments, es buscaran materials en sec,
tipus plaques de cartró guix que generin
pocs residus constructius i que  siguin
ecològics o de fabricació sostenible.

.

ODS 16. Promoure polítiques i institucions
locals eficaces, innovadores i cocreadores
de valor públic:

Recuperar el patrimoni històric del
municipi, protegir els béns culturals
locals, recuperar la memòria col�lectiva i
cultural del passat, per utilitzar-la com a
element de futur que cohesioni el
municipi, és  la millor forma de donar
valor públic i recuperar el valor perdut al
llarg dels any

.

Sostenibiliat mediambiental de l'actuació
Pel que fa als revestiments, es prioritzarà la
utilització de fustes autòctones, de
proximitat i  certificada per la FSC (Forest
Stewardship Council), organització
internacional que promou una gestió
forestal econòmica responsable i que
garanteix que no contenen cap mena de
tractament químic i que provenen d'una
gestió forestal responsable amb criteris de
reforestació sostenible.

La fusta serà el principal element de
construcció en revestiments i tarimes, ja
que és un recurs renovable, que es pot
reciclar, reutilitzar, actua com a reservori de
Co2 i redueix la concentració de Co2 de
l'atmosfera. És un material totalment
saludable i no emet substàncies nocives per
a la salut humana, regula la humitat de
l'aire i genera un increment del confort per
a les persones.

Pel que fa a les instal�lacions, es prioritza
l'energia elèctrica per  poder-se generar
amb autoconsum solar i per ser una de les
poques energies que no utilitzen
combustibles fòssils i que, per tant, no
contaminen; combinades amb un sistema
d'ACS per aerotèrmia, tecnologia amb
energia renovable i ecològica de baix
consum elèctric.

Les plaques fotovoltaiques estaran
pensades perquè durant els dies que no
s'utilitzi l'equipament o en què no hi hagi
un consum elevat de calefacció, tota
l'energia generada passi a consumir-se a les
altres dependències municipals de la zona:
Ajuntament, Consultori i Centre d'Entitats,
per a fer-les més eficients i sostenibles, amb
la voluntat també de canviar la caldera de
gasoil que tenen per un altre sistema
aerotèrmic que aprofiti l'energia elèctrica
generada. 

Ojectius desenvolupament sostenible 
Nacions unides
L'actuació s'alinea amb els següents
objectius de Desenvolupament Sostenible
de l'Agenda 2030 de Nacions Unides:

ODS 3. Reforçar les estratègies de salut
pública i, en especial, aquelles que
s'adrecen als col�lectius més vulnerables, i
promoure el benestar a totes les edats.

L'equipament ha de permetre a les
persones de la tercera edat, a  través de
les representacions culturals i escèniques,
envellir  de forma activa, gaudint d'una
bona qualitat de vida, des del punt de
vista físic, mental i social.  Proporcionar-
los un espai on poder desenvolupar la
seva creativitat, generar identificació
pròpia i beneficiar l'articulació verbal,
física i millorant la seva autoestima i
memòria.

ODS 10. Reduir la desigualtat entre
persones i territoris i afavorir la inclusió
social a través de polítiques de lluita
contra les vulnerabilitats:

El nou equipament cultural serà un
element cohesionador al municipi, on s'hi
puguin fer mostres artístiques 
 interculturals per ajudar a construir una
identitat col�lectiva plural i diversa i
col�laborant a la integració de les
persones nouvingudes i amb risc
d'exclusió social.

.



Objectiu 5

Punt 6
Adaptar i dotar amb la infraestructura
necessària algun espai municipal amb
l'objectiu de fomentar representacions
teatrals.

Punt 9
Programar sessions de cinema
periòdicament

On està reflexat 
el projecte?

Objectiu 3

Punt 4
Recuperar l'espai del Centre obrer
recreatiu com a equipament cultural.

Objectiu 7

Punt 1
Apostar per l'autoproducció d'energia
mitjançant plaques fotovoltaiques.

Punt 2
Reduir costos de calefacció i electricitat
dels edificis municipals estudiant
alternatives energètiques més eficients.

Punt 6
Implementar noves mesures per a l’estalvi
en aigua, llum, i combustibles en
instal�lacions i equipaments municipals.

El projecte de recuperació de l'edifici del
centre és una demanda popular creixent
a Montesquiu els últims anys.

Tant és així que els dos grups municipals
del govern ho portaven en el seu
programa electoral com a element
singular o projecte important de
legislatura. 

Amb aquesta prioritat dins dels
programes electorals, els dos partits del
govern van rebre el 63,19% dels vots en les
passades eleccions municipals del maig
del 2019.

Aquesta necessitat cultural i de
restauració de la memòria històrica,
també es va plasmar en el Pla d'Actuació
Municipal, pocs mesos després de
l'entrada al govern dels dos partits en
coalició i va ser aprovat pel ple municipal
el 2 de juny de 2020.

L'actuació que es proposa en aquesta
memòria, desenvolupa diferents objectius
previstos en el PAM, ja que al tractar-se
d'un projecte que actua des de diferents
vessants, culturals, socials, històriques i
sostenibles apareix reflectit en diferents
eixos i objectius del mateix pla.

 

PAM Eix 2
Territori i espai públic

PAM Eix 1
Les persones
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