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RESUM 
 
 
Tal i com anuncia el títol del projecte en aquest treball podrem veure el seguiment de 
l’obra de la Nova Seu de l’Església de Catelldefels, situada al carrer de l’Església 
cantonada amb  Avinguda de l’Habana Vieja  sn, al municipi de  Castelldefels 
província  de Barcelona. Aquest seguiment  compren  des de l’ inici de l' obra fins la 
fase  de tancaments i acabats,  dotze mesos  a nivell d’execució,  seguretat i de control 
de qualitat. 
 
Podríem dividir aquest projecte en 3 parts diferenciades: 
 
A la primera part he introduït l’obra, determinant les seves parts més característiques, 
la situació, els agents que intervenen entre d’altres. A més he explicat totes les unitats 
constructives que conformem l’obra, per poder conèixer més a fons aquesta obra. 
 
La segona part és el seguiment realitzat durant aquests  mesos on he pogut realitzar les 
diverses visites a l’obra amb els tècnics de l’obra i els encarregats. Consta d’un 
reportatge fotogràfic a nivell setmanal on he anat comprovant les tasques que s’anaven 
realitzant.. 
 
En la tercera part he fet un seguiment  del control de qualitat i els assajos necessaris 
durant el procés constructiu. 
 
Un cop dit això, he pogut comprovar gràcies a la documentació que ens han ofert, 
canvis significatius en el procés constructiu. 
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PREFACI  
 
ESTUDI   GEOTÈCNIC 
 
Començo fent una breu menció a l’estudi geotècnic, tot i que, està integrament adjuntat als 
annexos. És important saber que abans de començar l’obra es van fer assajos per conèixer la 
naturalesa del subsòl, veure les diferents profunditats que necessitem per la cimentació, 
determinar les càrregues admissibles, calcular assentaments i conèixer la localització del 
nivell freàtic. 
 
En base als  cinc sondejos,  realitzat al terreny, es diferencien tres capes, aquest sondejos 
queden representats en color vermell als següents croquis : 
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En base als sondejos fets i la seva interpretació tenint en compte les característiques 
geològiques, geomètriques i geotècniques del nivell travessat, l’estudi ens ha  donat diferents 
solucions de cimentació.  
 
En l’apartat de cimentacions s’explica la profunditat i tipus de cimentació en referència aquest 
gràfics. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Construcció de la NOVA SEU de l’ ESGLÉSIA EVANGÈLICA, al terme municipal de 
Castelldefels.  
 
1.2 EMPLAÇAMENT 
 
L’emplaçament és al carrer de l’Església amb avinguda de l’Habana Vieja al municipi de 
Castelldefels de la província de Barcelona. 
 
1.3 PROMOTOR: IGLESIA EVANGÉLICA DE CASTELLDEFELS 
 
CIF Q-0800983I 
Administrador: Juan Requena López 
DNI: 38521854-M 
C/ Jaume I, 17-19, 08860 - Castelldefels [BCN] 
 
1.4 ARQUITECTE 
 
Les diferents fases de redacció i construcció del projecte bàsic i d’execució  ha sigut 
redactades i dirigides per l’arquitecte: 
 
Jon Tugores 
Núm. COAC. 30069/1 
 
Col·laboradors en fase de projecte: 
Helena Torres                 Arquitecta 
Sergi Rodríguez              Arquitecte 
Belen Torres                   Arquitecta 
Santi Mañero                  Arquitecte 
Paloma Alba                   Enginyera 
Licinio Alfaro                     Arquitecte + Arquitecte Tècnic 
Àlvar Gallostra                       Arquitecte + Arquitecte Tècnic 
 
1.5 COL·LABORADORS ESPECIALISTES 
 
BOMA SL (Brufau)                         Càlcul estructures 
RC Enginyers                           Instal·lacions executiu 
Vertical Proxer SL                     Instal·lacions  Telecomunicacions i Energia Solar 
Aldovier Estudi Acústic 
Centre Català de Geotècnia       Estudi Geotècnic 
PA Topografia    Estudi Topogràfic 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE                       
 

The project consists of the construction of two boxes : 

A black box or the inferior box, is a dark box that is reflective. The main entrance, cultic room 
that is double space, and the cafeteria.  

The light box or the superior box, this area is suspended by the roof in constant equilibrium, 
floating through the clouds, this is host to public activities. This area also has 2 balconies, the 
superior one that is located 10 m of height and an inferior balcony that is located between the 
two boxes and is protected from the sun and rain.  
 
Plot of land:                                754,00 m2 [total] 
Area of construction:                  301,60 m2 
Altura reguladora màxima          10,60 m 

We are proposing to construct a building that could be used for all different types of activities 
in the long run. We are emphasizing a building that can be extremely adaptable to any 
situation, and can be changed quickly and easily.  

This project also seeks to use alternative energy and construction methods that emphasize the 
longitude of the building. Gathering of ACS for glycol, and creation of solar water. Rain 
water collection, the filtration of water used in events for recirculation, such as water used in 
sinks circulated into the WC to reduce waste water. Air flow will be produced by differences 
in air pressure between entrances, helped out periodically by electronic equipment.  

The project seeks out flexibility, with space that is easily sectioned off for any type of event. 
 
2.1 BUILDING SITE 

The site is located in the municipal de Castelldefels, with an area of 754 m^2. It has an 
entrance in the avenue of Habana Vieja and the church street. A 3 meter space will be left 
between the plot of land and the church that will have no construction. There will be a larger 
space between the two buildings that is specified in the plans.  

The church is located on a plot of land that does not show any difficulty in geometry, slope or 
construction.  
 
2.2 PLANNING LEGISLATION AND REGULATIONS 
 
Pla General Metropolità de Castelldefels. 

This project will meet the following specifications. 
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 RULE PROJECT 
Program Església evangèlica 
Úse Public Concurrency - Religious 
Ocupacion 40% [301,60 meters] 301,60 m2 
Linte Road street de l’Església and avenue de la 

Habana Vieja 
On road 

3 meters plot adjacent to 3m 
AMR 10,60 meters 10,60m 
 
 
2.3 SERVITUDS EXISTENTS  
 
El solar està exempt de tota servitud. 
 
 
2.4 CURRENT STATUES 

There is nothing on this plot of land, so there is no need for demolition.  
 

 
                                                       Current statues 
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2.5 CURRENT PROGRAM 
 
The program is required for this project: 

Basement  
Multipurpose room 
Kitchen 
Room facilities 
Bathrooms  

First Floor 
Main entrance 
Cloakroom 
Information desk 
Sound control room 
Payer room with exit to the outside 
Cafeteria 
Bathrooms 
Terrace bar 

Second floor 
Large prayer room 
Covered terrace 

Third floor 
Information room and library 
Dividable room (depending on activity) 
Store 
Meeting room 
Pastoral office  
Kid store 
Bathroom 
Covered Floor 
Exterior Terrace 
 

Cover floor 
Exterior Terrace 
 

The project will be adjusted depending on the characteristics of the land, safety plans, and the 
proper construction permits.  
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2.6 SURFACES USAGE 
 
Under ground 
 

Basement 
Surface 

Useful m2 Sur. Illumination m2 Sur. Ventilation m2 
Hall 45,30 --- Vent. force 
Scale 10,55 --- Vent. force 
Multipurpose room 114,65 17,60 Vent. For. + 14,05 
Bathroom 11,25 --- Vent. force 
Kitchen 26,05 15,45 Vent. For. + 17,80 
Room facilities 11,85 --- Vent. Force + 5,35 
 
Above  ground 
 

Ground 
Surface 

Useful m2 Sur. Illumination m2 Sur. Ventilation m2 
Hall 41,90 --- Vent.  For. + 19,05 
Scale 16,05 --- Vent. force 
Wardrobe 2,10 --- Vent. For.  
Information 2,95 --- Vent. For. 
Control room 4,35 --- Vent. For.  
Room cultic 147,30 189,05 Vent. For + 26,35 
Cafeteria  53,45 54,70 Vent. Force + 5,95 
Bathroom 3,30 --- Vent. force 
 
First floor 
 

Ground 
Surface 

Useful m2 Sur. Illumination m2 Sur. Ventilation m2 
Hall 12,25 12,10 Vent.  For. + 12,10 
Scale 16,05 --- Vent. For. 
Harrow 28,45 189,05 Vent. For. +26,35 
Porch 170,10   
 
Second floor 
 

Ground 
Surface 

Useful m2 Sur. Illumination m2 Sur. Ventilation m2 
Hall 78,60 94,31 Vent. For. 
Scale 15,65 --- Vent. force 
Library  18,15 29,40 Vent. For.  
Warehouse 7,15 --- Vent. For. 
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Subdivided room 74,00 57,55 Vent. For.  
Office  15,05 20,75 Vent. For. 
Meeting 15,00 20,75 Vent. For. 
Kindergarden 32,80 23,65 Vent. For. 
Warehouse 1,85 --- Vent. For. 
Bathroom 3,55 --- Vent. For. 
 
Ground cover 
 

Ground 
Surface 

Useful m2 Sur. Illumination m2 Sur. Ventilation m2 
Passable terrace 222,95 --- --- 
Impassable terrace 68,35 --- --- 
 
 
SUMMARY OF SURFACE 
  
Under ground 
 

Sur. Cons 
m2 

Sur. Useful 
m2 

S. cons%50 
m2 

S. cons Not 
comp. m2 

S.useful 
terrace m2 

Basement 270,40 219,65 --- --- --- 
Total  270,40 219,65 --- --- --- 
 
Adobe ground Sur. Cons 

m2 
Sur. Useful 
m2 

S. cons%50 
m2 

S. cons Not 
comp. m2 

S.useful 
terrace m2 

Ground  301,60 271,40 --- --- --- 
First floor 70,10 56,75 161,40 --- 170,10 
Second floor 301,60 261,80 --- --- --- 
Ground cover --- --- --- 296,35 87,95 
Total  673,30 589,95 161,40 296,35 258,05 
 
 
 

Surface constructed adobe ground 100% ground + 50% terrace P1 754,00 m2 
Suface constructed under ground Basement 270,40 m2 

Surface constructed total S, under and adobe ground 1024,40 m2 
Surface useful Under ground, ground, P1, P2 809,60 m2 
Surface useful terrace 258,05 m2 
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3.  IMPLEMENTATION OF THE PROJECT 

There will be an average of 15 workers on site. Temporary facilities are going to be used that 
can be used throughout other phases of work and projects. 
  

TABLE OF INFORMATION NEEDS 
SURFACE DRESSING TOILET 15 WORKERS x 2 m2 = 30 m2 
SURFACE DINNING 15 WORKERS x 2 m2 = 30 m2 
REQUIRED NUMBER OF MODULES 18 m2 SURFACE MODULE = 3unit 
NUMBER OF HEALTH 1 unit 
NUMBER OF TOILETS 1 unit 
NUMBER OF SHOWERS 1 unit 

The steps of the construction will be listed below: 
 

 The site will be shut down to the public and fenced in with a metal fence. 
 

As you can see from the photographs, the street the church is on has not been modernized by 
the city council yet and as such, after receiving their permission, we have been allowed to use 
this zone for our project. To establish a line of separation between our project and other 
properties we have held a meeting with the Security Coordinator of our project and that of the 
other properties.  

 Clearing of Terrain: The project are as been cleared of all vegetation including the 
removal of three small trees at the owner’s expense to save on costs. 

 

 Necessary Components: 
 

- General components 

 Access to the worksite is not a problem as the nearby street has 3 lanes 
as well as a small side street with no exit where the trucks could unload 
materials. 

Barracons, Because the worksite is quite isolated there is no big issue 
in setting up temporary units (bathroom, lunchroom, locker room, etc) 
outside the work area. All will be well secured and locked after work 
hours. Appendix, photo 2 

 Water lines have been temporarily connected to the worksite to handle 
all hygienic and work necessities. 
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 Electric services have also been connected to the office and all 
necessary work areas on a temporary basis. Appendix, photo 189 
 

- Implantacions by stage: 
 
 Movement of soil, Appendix, photo 3-4 

 
 This area was used because the terrain makes a ramp and it is 

close to the material storage.  
 the slope was made with an incline of 55 degrees 
 Dump Truck  
 Backhoe 

 
 Laying of foundation, Appendix, photo 56 

 
 Metal bars arrive already cut and bent, only need three 

workshops since there is not much room and will be placed near 
the crane. 

 Formwork workshop, we need three workshops located next to 
the metal. 

 Materials that are needed will be place on the plot of land. 
 Radial saw 
 Concrete Truck 
 Backhoe 
 Steamroller 
 Machinery for deep foundation (pilots) 
 Dump Truck 
 Mobile Crane 

 
 Structure, Appendix, photo 84, 154 

 Metal shop located near the foundation  
 Formwork workshop, near the foundation 
 Material will be laid around the mobile crane for easy access, 

Appendix, photo 154-155 
 Concrete Truck 
  Radial saw  
 After construction has reached a certain point safety nets and 

other protections should be used. 
 Lifting platform, Appendix, photo 162 i 165 
 Mobile Crane, Appendix, photo 165 
 Welding equipment, Appendix, photo 166 
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 Enclosure, 

 Scaffolding 
 Perimeter protection where there is scaffolding 
 Acop on the ground  
 Acop on the build site, Appendix, photo 503 
 Radial saw 
  At this stage the office, dinning, and dressing rooms are to be 

transferred onto the work site. 
 Lifting platforms and Basket 
  Mobile crane 

 
 Finishes, 

 Acop on the ground 
 Acop on the build site 
 Radial saw 
  Perimeter protection 

 

All of this work will be done with the instructions and approval of the safety coordinator.  
 
 
4. EARTHWORK  
 

All groundwork will be done to a depth of 3 metres and has been achieved with backhoes with 
all loose earth removed with dump trucks and stockpiled in order to make the containing wall. 
Any surplus earth has been removed from the area by an authorized agent. In some small 
areas there were concentrations of rock which have also been removed. Appendix, photo 26-
27. 

During this stage the ramp has been situated on the side of the building with the slope of the 
containing walls at 55 º.  

The terrain during this stage has been categorized as T-1 by the geotechnical study. This 
indicates favorable terrain with little variability and the usual practice of using isolated 
element foundation is used.  

 This stage of the work depends on 6 workers. 
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5. STRUCTURAL SYSTEM 
 
The process to execute the foundation and underground structures comes prepared by the 
geotechnical study found in the appendix. 
 
The initial construction consists of the basement, ground floor, 2 more floors and a flat roof.  
 
Here you can see a general schematic for the building: 
 
 

 
 
Structural schematic for the initial proposal (project implementation): 
 

 
 
The unique architecture of the initial project makes it necessary that the last floor is supported 
only near the core of the structure at the elevator and stairwell generating, on floors 1 and 2, a 
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pillar-free space. This core, when being shifted towards one end of the building generates two 
cantilevers on either side of 20 and 6 meters respectively.  
This idea was calculated by BOMA (Brufau) and could not be used as it was not financially 
viable with the budget proposed by the property and as such VOPI4 studied the idea of cutting 
costs while still keeping the original idea. A solution was reached between BOMA, VOPI4, 
and the architect. Due to this the documentation appearing in the appendix contains a 
structural plan with a later date that the architect modified before the start of any groundwork. 
 
Finally the structural solution adopted can be seen here: 
 

 

As can be seen in the schematic another core has been created on the left hand creating a 
solution that generates two overhangs on either side. In this way the architects idea of having 
a pillar-less space is maintained in the middle of the floors to allow free distribution in the 
resulting space. 
 

To achieve load balancing on either side of the core we have used a lightweight metallic 
structure with forged metal VOID type beams while the ceiling of the basement floor will be 
solved with a slab-way spot. 
 
5.1 PILOTATGES 
 
La solució per la cimentació de la nostra obra, tant del nucli com dels murs de contenció 
laterals, es resol per mitjà de pilots CPI 8 de 45 cm. de diàmetre. El formigó utilitzats serà 
HA-25/L/IIa.  La compactació dels pilots és farà mitjançant vibrat mecànic, amb recobriments 
de 50mm i l’assentament en el con d’Abrams serà de 16-20mm.  
 
Tindrem dos profunditats de pilots uns a 11,50m disposats al centre de la longitud de la planta 
del nostre edifici i tots els demés a 10,00m de profunditat, aquesta longitud ve donada per 
l’estudi geotècnic adjuntat als annexos. Durant tota  aquesta etapa s’ha utilitzat  acer    
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B-500-S i el control ha sigut  normal. 
 
En el nostre cas, i tal i com explica l’estudi geotècnic adjuntat en els annexos,  necessitem 
pilots per la transmissió de càrregues verticals al terreny.  
 
Els assajos adjuntats a l’annexa 3 de control de qualitat són els següents:  
 

 Integritat estructural de pilotatges, consisteix en 10  reflectogrames que indiquen la 
profunditat teòrica aproximada, tots tenen un resultat acceptable. 

 Resistència  (ruptura de provetes), segons els plànols de l’ estructurista  s’exigeix HA-
25 i els resultats dels tres assajos (32,7 N/mm2, 29,4 N/mm2, 32,4 N/mm2) està dins 
d’aquest paràmetres. 

 Consistència (Con d’Abrams), els nostres pilots tenen uns valors dintre dels 
paràmetres (20,0cm). 

 
Veure aquesta etapa a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 5-20 
 
Pilot  CPI-8 
 
El Pilot CPI-8 és un pilot perforat amb barrina contínua tipus hèlix fins a la profunditat 
sol·licitada  "Continuous Flight Auger", CFA. Es tracta d'un pilot molt usat a Espanya, 
sempre que tractem amb terrenys fluixos, com sorres o argiles. Es formigona a través del nucli 
de la barrina, mentre aquesta es va extraient, per posteriorment col·locar l'armadura en 
formigó fresc amb el suport d'un vibrador hidràulic (la qual cosa implica una consistència 
tova del formigó). La punta de la barrina queda introduïda diversos diàmetres dins del 
formigó durant la seva posada en obra. Aquest procediment resulta molt interessant respecte a 
altres tipologies pel que fa al temps d'execució.  
 

 
S’ha realitzat segons especificacions donades per la DF amb una dosificació mínima de 
ciment de 380 Kg/m3 i  un  con de 18 a 20 cm, amb un àrid màxim de 12 mm si és de pedrera 
i 20 mm si és de gravera. És molt important garantir una correcta bombeabilitat del formigó 
per introduir a través de la barrina. 
 
El piló CPI-8 presenta nombrosos avantatges que fan que sigui una tipologia molt emprada en 
fonamentacions profundes. Entre d'altres es poden destacar les següents: 
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 No és necessari l'ús d'un entubament en terrenys inestables, ja que la pròpia barrina 
permet la contenció del terreny. 

 Es pot controlar en tot moment la pressió i volum de formigonat. 

 Permeten realitzar l'encastament del pilot en estrats consistents. 

 Elevat rendiment, el que permet terminis d'obra molt raonables. 
 

Quant a les fases d'execució, són les pròpies del pilotatge amb barrina contínua: 
 

 Posicionament i aploma de la màquina per garantir la verticalitat en la perforació. 

 Perforació fins a la profunditat especificada. 

 Bombament del formigó per l'interior de la barrina i extracció simultània de la barrina 
helicoïdal, que porta allotjada en els seus àleps el terreny perforat. El formigó es troba 
en tot moment en contacte amb la barrina helicoïdal. Ha combinar la velocitat 
d'ascensió de la barrina, el cabal i la pressió del formigó per evitar talls en el fust del 
piló o sobre seccions i excessos de formigó innecessaris. 

 Col·locació de l'armadura en el formigó. 
 
5.2 SABATES I RIOSTRES 
 
Tal i com adjunto en els plànols la cimentació superficial es fa mitjançant, sabates rígides de  
60-70 cm  d’altura i 10 de formigó de neteja, unides totes entre si per rases de 70cm i 60cm 
segons la seva disposició a la planta i 10 cm de formigó de neteja. Segons l’estudi geotècnic, 
el nivell freàtic es troba a la cota -11m de les boques del sondejos, que correspon a la cota 
topogràfica de 38,00m , d’aquesta manera no es preveu trobar aigua durant l’excavació.    
 
En aquesta cimentació hi ha dos tipus d’ encepats: 
 

 Encepat d’un  pilot, aquest es situen a la zona del mur de contenció (perímetre). Veure  
a l’ annexa fotogràfic, fotografia 51 
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 Encepat de dos pilots, aquest estan en sabates aïllades a l’interior de la planta. Veure  a 
l’ annexa fotogràfic, fotografia 50 
 

 
 

Cal destacar que  la sabata correguda del mur de contenció té dos amplades diferents, la 
sabata amb major amplada està situada a la banda exterior de l’edifici.  
 
Les riostres estan disposades  longitudinal i transversalment, les longitudinal de (95x70cm) 
coincideixen amb el mur de contenció i transmeten l’empenta als pilots i aquests al terreny, 
les transversals de (40x70cm)  lligant la cimentació de costat a costat. Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia 45 
 
Per l’armat de totes les sabates independent de la geometria,  s’han conformat amb gàbies de 
barres de Ø12 c/20cm,  amb uns estreps verticals en les dues direccions, i la longitud de les 
patilles és de 30cm. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 29 i 60 
 
El formigó utilitzat en aquesta treball és HA-25/B/IIa  per sabates i riostres .  La compactació 
dels fonaments s’ha fet mitjançant vibrat mecànic, amb recobriments de 50mm i 
l’assentament en el con d’Abrams del fonaments és de 6-9mm. Durant tota la fase s’ha 
utilitzat acer B-500-S i el control ha sigut normal. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 47 
 
Els assajos adjuntats a l’annexa 3 de control de qualitat són els següents:  
 

 Mostreig de l’acer 

 Resistència  (ruptura de provetes), segons els plànols de l’ estructurista  s’exigeix  
HA-25 i els resultats de l’ assaig (27,1 N/mm2) està dins d’aquest paràmetres. 

 Consistència (Con d’Abrams), els nostres pilots tenen uns valors dintre dels 
paràmetres (7,0cm). 

 
Veure aquesta fase a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 21-60 
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5.3 POSTA A TERRA 
 
La posta a terra s’ha realitzat,  just abans de començar el formigonat de la cimentació.  Els 
circuit general de terra és de cable de coure nu de 35mm2 soterrat a 60cm de fondària, s’han 
posat  6 piquetes  d’acer de Ø 14,6 mm i a 2,5m de longitud clavada al terreny, les soldadures 
són aluminotècniques en tota la posta terra, asseguren la unió de la posta terra. 
 
El cable de terra de  parallamps és de 70mm2, aquest tub ve de la coberta protegit dins d’un 
tub metàl·lic, amb un elèctrode de 1500 x 14mm. 
 
L’arqueta,  uneix la posta a terra i la xarxa de parallamps es  situa sota la solera de la planta 
soterrani en la zona polivalent,  es realitza així per tindre més superfície. 
 
Un cop finalitzat l’edifici,  la DF ha demanarà una medició de la posta terra al finalitzar 
l’edifici. 
 
 
5.4 SISTEMA DE CONTENCIÓ 
 
La contenció de les terres s’ha resolt amb un mur de formigó armat de 35 cm d’espessor, 
encofrat a dues cares. El trasdossat del mur s’ha omplert una vegada construït el forjat de 
planta baixa.  
 
L’armat  longitudinal del mur  es a base de  1Ø12 c/20cm tant a trasdós com a l’ intradós , i 
l’armat transversal serà de 1Ø16 c/20cm, en la zona de la coronació s’ha fet  una junta de 
formigonat per garantir que els diferents elements treballin junts. Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia  73 
 
L’encofrat del mur de contenció, s’han fet mitjançant uns  panells metàl·lics per formigó vist, 
de diferents dimensions, que incorpora sistema d’ ancoratge entre ells (cargol i femella). La 
lleugeresa del panel permet el seu muntatge en l’obra. La carga màxima admesa pels panel es 
de 50KN/m2. Els accessoris del sistema permet l’execució a l’obra complint la Normativa de 
Seguretat e Higiene en el treball. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia  62, 69 i 71 
 
El formigó utilitzat en aquesta fase és HA-25/B/IIa un cop formigonat i després del temps 
d’espera de fraguat, es procedeix a desencofrar. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 
72 
 
Veure aquesta fase a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 61-80 
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Els assajos adjuntats a l’annexa 3 de control de qualitat són els següents:  
 

 Mostreig de l’acer 

 Resistència  (ruptura de provetes), segons els plànols de l’ estructurista  s’exigeix  
HA-25 i els resultats de l’ assaig (25,9 N/mm2, 34,3 N/mm2, 35,7 N/mm2) està dins 
d’aquest paràmetres. 

 Consistència (Con d’Abrams), els nostres pilots tenen uns valors dintre dels 
paràmetres (7, 8 i 9cm). 

 
5.5 IMPERMEABILITZACIÓ DEL  MUR CONTENCIÓ 
 
Com que la planta soterrani està prevista per ser un zona habitable, amb un espai per fer 
activitats, s’ha impermeabilitzat al màxim per evitar qualsevol petit problema. 
 
El primer pas per l’ impermeabilització del mur de contenció ha sigut  una capa d’ imprimació 
amb pintura bituminosa de color negre, després un làmina asfàltica impermeabilitzant i per 
finalitzar la col·locació d’una ‘huevera’ làmina drenant de polietilè fixada mitjançant 
fixacions mecàniques de tipus tacos. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 117-133 
 
El mur de contenció té  un sistema de drenatge, composat per un tub de PVC de diàmetre 
160mm  i amb una pendent aproximada del 1,5%. El sistema de drenatge recull les aigües per 
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uns canalons situats en els dos laterals, aquest canalons estan connectats al sanejament, al 
trobar-se a la planta soterrani (per sota la cota de nivell de clavegueram) necessiten d’un 
sistema de bombeig per pujar-les de nivell.  

 
Croquis del sistema de drenatge 

 

 
Pous de recollida d’aigües pluvials 

 
Posteriorment s’omple amb una capa de graves y terres compactades, mitjançant una 
apisonadora. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 134 a la 137 
 
Les fitxes tècniques de materials emprats durant aquest treball són adjuntades als annexa 3 
de control de qualitat: 
 

 Làmina bituminosa amb armadura per impermeabilització de cobertes 

 Làmina  drenant , Hesifal polimèric 48 
 
 Veure aquesta fase a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 117-139 
 
5.6 LLOSA DE FOSSAT D’ASCENSOR  
 
La llosa del fossat com els murets estan conformats  per formigó HA-25/B/20/IIa, amb un 
cantell de 30cm i armada amb 1Ø12 c/20cm ambdues cares, els murets en canvi tenen un 
cantell del 20cm amb el mateix armat.  La cota del fossats estarà  situat  a -4,70m. 
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5.7 SOLERA DE FORMIGÓ 
 
La solera de formigó està constituïda per 15cm de formigó de cantell armada en el centre amb 
1Ø8 c/20cm, sota va una capa de graves de 15cm. La cota de la solera estarà situar a -3,50m.  
 
Aquesta solera de formigó HA-25/B/20/ IIa,  té  un acabat amb formigó vist, és a dir, un cop 
fet s’ha  polit  mitjançant un helicòpter per eliminar les possibles imperfeccions  i protegit  
amb una catifa per possibles cops, l’acabat final d’aquesta solera és donarà  amb l’aplicació 
d’unes resines de protecció al final de l’ obra com a acabat definitiu del paviment d’aquesta 
planta. 
 
5.8 PILARS DE FORMIGÓ, PLANTA SOTERRANI 
 
Aquesta obra només té pilars formigó en aquesta planta. Són de 30x30cm amb el mateix 
formigó que el forjat. El sistema d’encofrat és el mateix que s’utilitza pels mur de contenció. 
S’han deixat unes esperes per tal de d’unir-lo a el forjat unidireccional in situ. 
 
Veure aquesta fase a l’ annexa fotogràfic, fotografia 74 i de la 78 a la 79 
 
5.9 FORJAT UNIDIRECCIONAL IN SITU 
 
En el nostre projecte, el sostre de la planta soterrani s’ha realitzat amb un forjat unidireccional 
in situ, amb dues càrregues diferents, segons es pot veure al plànol la zona espai i espais 
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comuns 11,50 kN/m2 i zona cafeteria 11,00Kn/m2. Aquesta distinció ve donada, per la 
situació de la sala de culte en aquesta planta. 
El  forjat unidireccional in situ té un  cantell (35+10cm) amb un intereix de 90cm. 
 
Tot i que no va ser estudiat així, ja que en un principi l’estructura tenia més voladissos i un 
altre sistema estructural, per tal d’ economitzar el projecte s’han  dut  a terme canvis 
estructurals i un d’ ells és el forjat que en un principi estava estudiar per fer una llossa de 
30cm i a l’altra banda de 50cm. 
 
Aquest forjat consta dels següents elements: 
 

 Nervis longitudinals i transversals: l’armat bàsic dels nervis per la part superior serà de 
1Ø6 c/20cm i per la part inferior de 1Ø16mm a cada nervi. Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia 102 

 Cèrcols: la seva funció dins del forjat es unir i aconseguir que l’estructura treballi 
conjuntament. Aquest tindran dimensionaments  i armats diferents depenen dels 
esforços a suportar, tot indicat als annexos de plànols. 

 Xapa de comprensió: l’armat bàsic és de 1Ø6 c/20cm i al a part inferior de cada nervi 
1Ø16 corregut. 
 

 
Encofrat 

 
Com es pot veure als annexos a la solera de planta soterrani s’ha posat una catifa, per protegir 
possibles cops i marques produïdes pels puntals metàl·lics. Els taulell superior són de fusta, 
cal dir que en aquest treball s’han col·locat les protecció de seguretat adients. Veure  a l’ 
annexa fotogràfic, fotografia 81 a la 92 

 
Cassetons 
 
Els cassetons utilitzats en el projecte són de formigó no recuperables de 70x23x35cm,  aquest 
forjat tindrà un intereix de 90cm. Al ser una edificació aïllada l’acopi  es deixa al voltant de 
l’obra, i a mesura que es necessiti el material es trasllada dins amb una grua mòbil. Veure  a l’ 
annexa fotogràfic, fotografia 95 
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Formigó 
  
El formigó utilitzat serà HA-25/F/20IIa,  i el subministrament s’ha fet  mitjançant bomba, ja 
que l’obra està situada dins de la zona metropolitana de Barcelona i d’aquesta manera  no cal 
la instal·lació d’una formigonera dins de l’obra, posteriorment s’ha produït el vibrat del 
formigó. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 115 i 116 
 
Els assajos adjuntats a l’annexa 3 de control de qualitat són els següents:  
 

 Mostreig de l’acer 

 Resistència  (ruptura de provetes), segons els plànols de l’ estructurista  s’exigeix  
HA-25 i els resultats de l’ assaig (37,0 N/mm2, 36,8 N/mm2, 36,8 N/mm2) està dins 
d’aquest paràmetres. 

 Consistència (Con d’Abrams), els nostres pilots tenen uns valors dintre dels 
paràmetres (14,11 i 12 cm). 

 
Veure aquesta fase a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 81 a la 116 
 
5.10 DIPÒSIT D’AIGÚES RECUPERABLES (LLOSA-MURS) 
 
Aquesta llosa està situada entre el sostre de la planta soterrani i el terra de la planta soterrani, 
aquest dipòsit permet  reutilitzar les agües  pluvials de la coberta, aquestes s’emmagatzemaran  
perquè  siguin utilitzades pel reg del jardí i l’hort de la zona de cuina, també s’utilitzen  per 
les cisternes del inodors. Necessita de bomba per l’evacuació de l’aigua a la clavegueram tal i 
com s’explica a l’apartat d’instal·lacions, metre que l’aportació d’aigua al mateix dipòsit es fa 
mitjançant gravetat, ja que,  no hi ha aigües recuperables que provinguin de la planta 
soterrani. 
 
El cantell de  llosa i  muret és de 20cm amb un armat de 1Ø8 c/20cm en ambdues cares. Veure  
a l’ annexa fotogràfic, fotografia 67 
 
Aquest dipòsit va impermeabilitzat per la part interior amb un morter hidròfug i una pintura 
impermeable. 
 
5.11 LLOSA MASSISSA DE VOLADIU DEL FORJAT UNIDIRECCIONAL 
 
Les lloses massisses de voladís estan situades als laterals  de l’edificació, la part superior de la 
llossa està a cota +0,00m, aquestes lloses són de cantell variable de 45 a 20cm per la part 
exterior, l’ armat és de  1Ø 8 c/20cm en ambdues cares a la part exterior del voladís anirà un 
cèrcol per tal de cordar l’estructura. Aquest voladissos són per anat vistos. 
 
L’encofrat d’aquest lloses  és amb un tauler fenòlic per anar vist.  Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia 150 
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Una d’aquestes dues lloses concretament la que dona l’ Avinguda de l’ habana vieja, 
incorpora un fossat per a la pila baptismal de la sala cúltica.  
Aquesta pila també està impermeabilitzada, ja que en aquest tipus de religió els nous membres 
entren dins d’aquesta. 
 
Veure aquesta fase a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 105 a la 107  i 150 
 
5.12 LLOSA DE REPLÀ  D’ESCALA 
 
La llosa d’escala està situada al nucli de totes les planta per sobre el rasant, aquesta llosa té un 
cantell de 20cm i el seu armat bàsic per la part superior e inferior és de 1Ø8 c/20cm. La llosa 
està envoltada per cèrcols de 25x20cm en sentit tranversal i de 30x45cm en sentit 
longitudinal. 
El formigó  i la forma de subministra- lo serà la  mateixa que en el forjat unidireccional, ja 
que el formigonat de la planta és fa el mateix dia. 
 
5.13 LLOSA D’ ESCALES 
 
Les quatre escales estan composades per dos trams i una replà, tot i que les escales no són 
exactament  iguals perquè la distància entre plantes no és la mateixa, constructivament parlant 
si que ho són.   
 
Les escales s’han fet  amb una llosa armada inclinada i els graons  amb formigó massís i 
encofrant per donar-li la forma.  Per fer els dos primers graons de l’escala de fonamentació al 
sostre de la planta soterrani s’han construït amb  un recrescut de formigó  encofrat,  per tant 
aquest graons també són massissos. Els graons de l’escala compleixen amb la normativa, i 
l’acabat d’aquest serà de panot de formigó. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 140-147 
 

 
 

Les escales són una llosa armada inclinada amb un cantell de 25cm,  i amb una armadura 
bàsica superior e inferior de 1Ø8 c/20cm i HA-25/F/20/ IIa.  Veure  a l’ annexa fotogràfic, 
fotografia 213 i 220 
 
El replà va fixat  a l’estructura mitjançant uns connectors, aquest connectors tenen  un Ø16 c/ 
40 cm.  L’assentament en el con d’Abrams té una oscil·lació de 5-10cm. L’ acer utilitzat és un 
B-500-S.  Amb un control durant l’execució  normal. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 
193 
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Veure aquesta fase a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 140 a la 147, 193, 213 i 220 
 
5.14 ESTRUCTURA METAL·LICA 
 
Els forjats mixtes de xapa col·laborant estan recolzats, en aquest cas, en un entramat de bigues 
metàl·liques d’acer S-275-JR, a l’obra es solden els pòrtic i  es munten amb una grua mòbil, 
un cop estan estabilitzades es solden amb la resta de l’ estructura. Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia 157 
 

 
 

Les  bigues les quals formen part de l’estructura metàl·lica compleixen el que s’estableix en 
les següents Normes i en els Plecs de Condicions: 
 

 Perfils: DB-SE-A, UNE 26521-72, 36526-73, 36527-73 

 Xapes: DB-SE-A, UNE 36060 

 Soldadures: DB-SE-A, UNE 14002, 14011, 14012, 14022, 14130, 14031, 14038 
 

 En el plànol executiu d’estructura indica que s’han de realitzar els següents controls: 
 

 Comprovació de forma: no s’admetran toleràncies en la fletxa superiors a L/1000 ni a 
3 mm. 

 Comprovació de soldadures, Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 180  
- En empalmaments es comprovarà una soldadura per unitat, sense admetre 

interrupcions del cordó ni defectes aparents. 
- En peces compostes es comprovarà una soldadura per peça, sense admetre 

variacions de longitud i separacions que quedin fora dels àmbits definits en el 
projecte ni defectes aparents. 

- Seguint el pla de control que la Direcció Facultativa o el plec de condicions 
determini, s’efectuaran els assajos per radiografies o líquids penetrants del 
cordons que s’hi especifiquin. 

 
Durant l’obra el control que s’ha executat de comprovació de soldadures ha sigut l’assaig 
per partícules magnètiques. Adjuntat a l’annexa 3 de control de qualitat 
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Totes les soldadures o topall s’han  realitzaran  un cop s’hagin bisellat per procediments 
mecànics les xapes o perfils que s’han d’unir, rebutjant-les en material entregat o l’obra que 
no compleixi aquest requeriment. 
El muntatge i col·locació  s’ha  realitzat amb l’ajut de perfils de trava suplementaris, que es 
retiraran un cop realitzada la totalitat de l’estructura. 
 
Veure aquesta etapa a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 154 a la 185 
 
5.15 FORJAT COL·LABORANT 
 
Aquest forjat el trobarem a la planta primera, segona i coberta, depenent de les càrregues a 
suportar  la capa de formigó tindrà  un cantell diferent, però el procés d’execució com els 
materials emprat seran els mateixos a tots el forjats. 
 
Un forjat mixt de xapa col·laborant està constituït per una xapa grecada d' acer en el nostre 
cas la xapa Haircol 59 d’1mm., sobre la qual s'aboca una llosa de formigó HA-25/B/20/IIa, 
mitjançant bomba. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia  de la 226 a la 232 
 
El cantell de formigó variarà depenent de la situació en  projecte aquesta capa oscil·la dels 6 
als 13cm.,  amb un recobriment de 35mm. També  conté una malla d'armadura d’acer B-500-
S, destinada a mitigar la fissuració del formigó deguda a la retracció i als efectes de la 
temperatura. L’armat bàsic d’aquest tipus de forjat és 1Ø8 c/20cm en la part superior i 1Ø10 o 
cada sinus en la part  inferior. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 204, 215 i 216. 
 
En aquest tipus de forjat, la xapa grecada serveix de plataforma de treball durant el muntatge, 
d'encofrat per al formigó fresc i d'armadura inferior pel forjat després de l'enduriment del 
formigó. També pot servir de trava horitzontal de l'estructura metàl·lica durant la fase de 
muntatge, sempre que la seva fixació amb aquesta sigui l'adequada. Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia 213, 214  i 208.  
 
Aquestes xapes grecades han de tenir una resistència i una rigidesa suficients per 
desenvolupar la funció d'encofrat, en la mesura del possible sense estintolaments provisionals. 
A més, asseguren  una bona connexió entre acer i formigó, i disposen  d'un perfil particular 
pel que fa a la forma de les greques. 
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Són ben coneguts els avantatges que es poden obtenir en incorporar un forjat en el mecanisme 
resistent d'aquestes bigues, aprofitant millor les característiques de cada un dels materials 
posats en obra.  Aquests efectes es requereix una connexió adequada entre el forjat i les 
bigues metàl·liques que impedeixi les esllavissades relatius entre aquests elements. Aquest 
connectors es distribuiran per les bigues , són de tipus NELSON de Ø19mm. Al connectar el 
forjat mixt de xapa col·laborant amb les bigues mitjançant connectors, el conjunt resultant 
constitueix un forjat mixt de xapa col·laborant amb bigues d’ acer. Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia  222, 224 i 225 
 

 
 

Les xapes grecades no són sempre contínues sobre les bigues metàl·liques, i requereixen la 
disposició d'una armadura superior de reforç per resistir els moments negatius, en el nostre 
tots els forjats tindran una armadura de reforç  de 1Ø8 c/20cm. Veure  a l’ annexa fotogràfic, 
fotografia 194 
 
Característiques i avantatges principals d’un forjat col·laborant: 
 

 Capacitat portant: 
 -adaptació a noves normatives 
 -canvis d’ús 
 -augment de la resistència en forjats en mal estat 

 Augment de la rigidesa para deformacions excessives. 

 Disminució de les vibracions   

 Aïllament acústic. 

 Millora el comportament contra al foc 

 Lleugeresa del forjat. 

 Menor espessor llosa de formigó 

 No sobrecarreguem les estructures verticals 

 Disminució de la secció de les biguetes. 

 Capacitat de transferència de accions sísmiques 
 

Tal i com es veu a l’annex fotogràfic, durant aquest procés s’han utilitzat sistemes de 
protecció poc normalitzats,  com  les baranes i  bastides que  no són correctes, per la falta del 
sòcol de almenys 15cm però tot els personal s’ha cordat a l’estructura. Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia 219 i 223. 
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Els assajos adjuntats a l’annexa 3 de control de qualitat són els següents:  
 

 Mostreig de l’acer 

 La DF s’ha adonat que VOPI 4 no ha realitzat les probes de resistència i consistència 
en la llosa de formigó,  ja que consideren que  no té  funció estructural,  i només actua 
com una capa de compressió. La DF discrepa, creu que el formigó forma part de 
l’estructura,  ja que connecta amb les xapes augmentant així la rigidesa i resistència 
del forjat. 
La DF demana explícitament uns testimonis del formigó. 

 Inspecció de connectors tipus  NELSON seguint els criteris de las normes UNE-EN 
ISO: 

o  mitjançant inspecció visual 
o Assaig acústic amb cops de martell lleuger i doblat 
 

Veure aquesta etapa a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 186 a la 232. 
 
5.16  IGNIFUGAT DE L’ESTRUCTURA METÀL·LICA 
 
Un  cop acabats els forjats col·laborants  s’ha ignifugat  amb vermiculita projectada, per 
augmentar l’estabilitat al foc dels elements estructurals metàl·lics, el material aplicat funciona 
com aïllat tèrmic, disminuint de forma efectiva el flux de calor.  
 
L’edifici  és de pública concurrència,  la seva altura sobre rasant és  inferior a 15 m, segons 
DB-SI la resistència al foc dels elements és de R-90. 
 
Per  realitzar aquest treball s’ha necessitat una petita bastida per arribar a les bigues i la part 
superior del pilars. La Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat ha tingut que 
recordar que com les baranes no són normalitzades i les unions poc segures,  a les zones 
pròximes als perímetres tots els professional, s’han de corda a l’estructura amb un corda. 
Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 240  
 
El  professional encarregat ha portat en tot moment una mascareta per evitar la inhalació de 
partícules. I la barreja s’ha realitzat en una pastadora mòbil. Veure  a l’ annexa fotogràfic, 
fotografia 238, 239 
 
Durant aquest treball no s’ha realitzat cap assaig, tot i que, el control dels ignifugats depèn 
de la massivitat dels perfils d’acer. 
 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 233 a la 241. 
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6. COBERTES 
 
Les cobertes s’han realitzat alhora amb els  tancaments. Aquets treballs s’han realitzat amb 
dos i tres professionals.  S’ ha fet primer la coberta i després els porxos de la planta primera. 
Totes les cobertes realitzades en aquest edifici són invertides, els acabat varien tenint en 
compte la utilitat de la zona tractada. 
 
Es distingeixen quatre tipologies de cobertes: 
 

 Coberta  invertida intransitable,  amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, 
impermeabilització amb una làmina impermeable (puja fins a 15cm pel minvell fet 
amb gero), aïllament amb plaques de poliestirè extruït, capa separadora amb geotèxtil i 
acabat amb graves.  
 
S’ ha decidit  aquesta tipologia, perquè, aquesta part de la coberta serà un espai 
reservat a les instal·lacions de clima, energía solar, telecomunicacions, i altres 
màquines. Aquesta coberta disposa de dos embornals, per tal d’evacuar les agües 
pluvials i portar-les al dipòsit de recuperació, per donar un altre ús.  
 

 
 

 Coberta invertida transitable, amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, 
impermeabilització amb una làmina impermeable (puja fins a 15cm pel minvell fet 
amb gero), aïllament amb plaques de poliestirè extruït, capa separadora amb geotèxtil i 
acabat amb un paviment de rajola Cerámica antilliscant per a exterior  15 x 29 cm de 
color blanc. 
 
Aquesta   part de la coberta serà destinada a activitats a l’aire lliure, finalment s’ha  
decidit  per aquest acabat per abaratir costos, ja que,  en un principi es volia jugar amb 
els materials i  formes amb formigó continu i 15 cm de substrat vegetal. Aquesta 
coberta també consta de dos embornals. La rajola blanca utilitzada en aquesta coberta 
és de geometria rectangular, això s’hauria haver tingut en compte a l’hora de  
col·locar-la , ja que, tal i com està es veuen les imperfeccions a les juntes. 
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Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 300 a la 308 i 672. 
 

 Coberta de la zona d’escala, aquest és un dels elements més singulars d’aquest edifici, 
està completament descobert. L’arquitecte ho va decidir així per evitar tenir el clàssic 
badalot d’escala.  
Tot i que, l’arquitecte tècnic manifesta que donades pluges torrencials el desaigua 
(situat al replà de la segona planta) podria no absorbir l’ aigua, e inundar la planta 
segona (cal dir que existeix un desnivell de 10cm), l’arquitecte ha decidit analitzar les 
pluges que es facin durant el transcurs de l’obra i que en cas de presentar algun  
problema al final de l’obra sempre podrà dissenyar algú tipus de cobertura. 
 
La paret s’ha recobert amb un morter hidròfug, pintures impermeabilitzants i l’acabat 
de tot el nucli d’escala serà a base d’una pintura fluorescent  de color taronja o verd. 
La  reixa per evacuar les aigües pluvials es disposarà al forjat de la planta segona. Els 
graons a totes les plantes tindran un acabar amb panot de formigó, però en la última 
planta serà amb morter lliscat pintat del mateix color que les parets. 
Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 308 i de la 393 a la 395. 
 

  
 

El sostre de l’ascensor s’ha impermeabilitzat i se li donarà el mateix acabat que  la 
coberta  transitable tot i que encara no està decidit. Veure  a l’ annexa fotogràfic, 
fotografia  309 
 

 Coberta invertida transitable, amb pendents de formigó cel·lular, impermeabilització 
amb una membrana Rhenofol CG, aïllament tèrmic amb planxes de poliestirè extruït, 
capa anivelladora de morter de ciment acabat amb paviment continu de formigó, 
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durant l’execució les juntes s’ha col·locat un porexpan que posteriorment es rematarà 
amb junta elàstica o bé de llautó (segons pressupost final). 
 
L’acabat final serà amb pintures asfàltiques de diferents colors, s’utilitzaran les 
mateixes pintures que s’utilitzen als camps de futbol. 

 

        
 

Encara que els hi donem el tractament de cobertes per l’ execució, són els porxos  situats a les 
plantes primera i segona. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 315 a la 322  i de la 
329 a la 331,  de la 415 a la 423 i de 428 a 438.  
A totes les cobertes s’han fet proves d’estanqueïtat, que forma part del control qualitat, les 
fotografies que s’han realitzat durant les 24 hores que ha durat la prova. Veure aquest treball 
a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 282 i 283. 
 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 300  a la 309, de la 315 a la 336, 
de la 415-423 i de la de la 428 a la 437. 
 
 
7. TANCAMENTS 
 
7.1 TANCAMENT CERÀMIC DE PLANTA BAIXA 
 
En els executius el tancament de la planta baixa estava projectat perquè fos un doble vidre 
aïllat  composat per: una  lluna de 6 mm. templat y serigrafiat a l’exterior, una cambra d’aire 
de 16 mm., i una lluna laminar de 4+4 mm. a l’interior. Aquesta opció estava fora del 
pressupost de la propietat i finalment s’ha adoptat la opció que explico a continuació. 
 
El tancament de la planta baixa està composat per una fulla ceràmica amb cambra d’aire a la 
part central, aïllant tèrmic, cambra d’aire i trasdossat de cartró guix a l’interior. S’ha separat 
els trams amb una xapa metàl·lica per garantir la ruptura de pont tèrmic.  Veure  a l’ annexa 
fotogràfic, fotografia de la  370 a la 372. 
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Aquest tancament cal dir que té una forma atípica, ja que s’ha volgut crear un joc visual de 
manera que faci veure que l’edifici flota, això quedarà emfatitzat amb un llum led lineal a tot 
el perímetre de l’edifici. 
 
Aquesta forma s’ha aconseguit  mitjançant peces ceràmiques de dos tipus diferents, la primera 
és totxana d’argila cuinada foradada LD CAT I R-3,0 de 280 x 130 x 86 mm., la segona peça 
utilitzada és un gero perforat LD R-15 de 275 x 125 x 93 mm. Unides entre elles amb morter 
CEMEX LH-CEM IV, amb una dosificació 1:4. Aquestes peces s’han col·locat planes i de 
cantell per poder donar aquest efecte visual.  
 
Aquesta col·locació comença amb un gero posat de canto, dona un espessor de 15cm la 
segona filera amb una gero girat, que dona un espessor de 25cm i la tercera filera amb una 
gero en la mateixa direcció que dona un espessor de 30cm. A partit d’aquest punt s’ha intentat 
augmentar el pes del tancament a la part interior i alleugerir la part exterior amb totxana, cal 
dir que s’han fet dos reforços, posant geros girats augment la resistència.  
Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia  244 i 250. 
 

   
 
Tal i com he explicat abans a la part interior del tancament s’ha optat per aïllament tèrmic de 
llana de roca  amb un espessor de 3cm, deixar una cambra d’aire de 5cm i s’ha fet un 
trasdosat de cartró guix laminat  KNAUF Standard de 15mm. la perfilaria és d’alumini 
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encastada amb cargols, segons fitxa tècnica adjuntada al l’annex fitxes tècniques dels 
materials. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia  473. 
 
Les cantonades d’aquest tancament es farà amb un plantilla. Veure  a l’ annexa fotogràfic, 
fotografia de la  469-472. 
 
Un cop fet el tancament s’ha recobert  amb una malla metàl·lica, per després poder donar un 
projectat de morter rugós “esquerdejat tradicional”, de color antracita, en la zona de fusteries 
es deixa una distancia de 6cm per incorporar els marcs. Aquest tipus d’acabat serà similar a 
l’edifici projectat per Herzog & de Meuron al Forum de Barcelona. 
 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 242 a la 248,de la  375a la 377 i 
de la 469  a la 472 i 653 
 
7.2 TANCAMENT CERÀMIC D’ESCALA, ASCENSOR, CUINA, CAMBRA I 
CONDUCTE TÈCNIC D’INSTAL·LACIONS 
 
El tancament dels dos elements està construït mitjançant gero perforat LD R-15 de 275 x 125 
x 93 mm. i junta de morter CEMEX LH-CEM IV, amb una dosificació 1:4. 
 
El tancament de l’escala anirà  enguixat i pintat amb taronja fluorescent per la part de l’escala, 
mentre que l’altre costat s’ha fet un trasdossat de cartró guix. El del ascensor en canvi, anirà 
enguixat i pintat per ambdós costats. 
 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia 252, 287 i 655. Veure  fitxes tècniques 
dels materials emprats a l’annexa 3 de control de qualitat. 
 
7.3 TANCAMENT DE VIDRE DE PLANTA PRIMERA 
 
Aquest tancament de vidre situat a la primera planta, recorre el perímetre d’aquest espai, 
separa la grada de les terrasses.  
Aquest tancament format per un vidre  pel  sol  templat tipus Stadip 10+10.  De longitud de 
1,20 x 3,00 m. està disposat sobre unes guies d’alumini que van encastades als forjats 
mitjançant fixacions mecàniques (cargols). Els vidres entre ells s’han siliconat, el tancament 
té una porta que comunica amb al porxo, és amb el mateix vidre i amb marc d’alumini. 
 
Durant el procés dels tancaments ceràmics s’ha utilitzat una bastida normalitzada per realitzar 
els treballs a altura.  
 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia 526, 600, 601  i 652 
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7.4 TANCAMENT TIPUS MUR CORTINA 
 
El tancament de mur cortina està al perímetre de tota la planta segona, aquesta estarà 
destinada a despatxos, guarderia, i una sala subdivisible per diverses activitats.  S’ha escollit 
aquest tipus de tancament per aprofitar al màxim la llum natural. En el  projecte executiu 
plantejava l’opció de fer el mur cortina amb un vidre serigrafiat, finalment s’ha decidit 
utilitzar un vidre amb tonalitat verdosa. 
 

 
 

Com es pot veure en la fotografia, l’arquitecte ha volgut manifestar l’estructura a l’exterior 
mitjançant el recurs de folrar els pilars metàl·lics (verticals i diagonals), 
 prèviament ignifugats i revestits amb cartró- guix creant un caixó amb acabat de pintura de 
color blanc.  
 
Durant les visites d’obres es va plantejar emfatitzar l’estructura col·locant làmines viníliques 
exteriors al vidre seguint la forma de l’estructura interior, però finalment es va descartar. 
 
La solució estèticament presenta tres franges, la central  amb vidre verdós transparent i les 
part superior e inferior amb un varietat verdosa opaca (la part opaca correspon a les zones no 
visibles forjats horitzontals e interior de falsos sostres).  Veure a l’ annexa fotogràfic, 
fotografia de la 636 a la 638 
 
L’arquitecte des del principi també plantejava la possibilitat de col·locar la varietat opaca en 
els dos nuclis. El  vidre opac no s’ha servit per a les zones dels nuclis tot i així, l’arquitecte 
insisteix amb la seva necessitat, fruit d’ocultar la zona d’ascensor i crear una simetria a les 
dues façanes longitudinals. Per tant s’ estan, realitzant proves de vinils col·locats per l’interior 
o be per l’exterior fins aconseguir una tonalitat similar a les franges superior o inferior. 

                        



                        Seguiment i direcció d’obra de la Nova Seu de l’Església de Castelldefels 39

En tota la superfície del mur cortina hi han quatre finestres practicables a cada una de les 
façanes longitudinals, amb un total de vuit obertures, per tal de garantir la ventilació creuada, 
aquestes finestres seran fixades perquè només es puguin obrir 10cm i a alhora, amb una clau 
especial es podran obrir completament per manteniment. Veure a l’ annexa fotogràfic, 
fotografia 641 
 
El plànol de replanteig fet per l’empresa de mur cortina (REINALCO), va  ser aprovat per 
l’arquitecte, i un cop s’ha muntat la perfilaria,  ens  hem  donat conte que les mides s’han pres 
malament,  ja que,  els  travessers inferiors no coincideixen amb el paviment (està 10cm per 
sobre) i  els travessers superiors no coincideixen amb els fals sostres (està 5cm per sota).  Pels 
errors comesos la direcció facultativa proposa el següent: 
 

 A  la part inferior,  donat que hi ha un petit desnivell en l’acabat del forjat, l’ industrial 
comenta que es reduirà bastant l’error i s’opta per la solució de col·locar un sòcol 
recolzat al paviment que no toqui al travesser del mur cortina per evitar fissures. 
 

     
 A la part superior es suposa baixar el fals sostre (cartró- guix) fins que encaixi amb el 

travesser horitzontal, quedant una alçada lliure d’ entre 2,58-2,60m. (el mínim en 
edifici públic). 
 

 
 
També  s’ha detectat que l’especejament dels vidres està mal fets, tot i que l’arquitecte va 
explicar  en el seu moment  que volia tots els vidres de les mateixes mesures, però diferents en 
les dues façanes (mides molt similars que no difereixen més de 5cm.).  
L’ industrial en canvi, va realitzar-ho de manera que sempre fos un mòdul repetitiu igual a 
totes les façanes però variant les mesures de les quatre cantonades. L’error ve donat per 
l’aprovació d’un plànol per mail de l’industrial no revisat per la DF, pensant que com s’havia 
explicat a l’ obra, s’havia entès perfectament i la propietat va donar un concepte diferent a 
l’industrial, en una reunió on la DF no estava present, que va crear la confusió. 
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El vidre del mur cortina utilitzat és doble vidre templat  tipus Stadip 4+4 amb una cambra 
d’aire de 14,0 mm. 
 
L’ estructura  que suporta el vidre, és una perfilaria d’alumini de color gris, fixada amb 
cargols  mitjançant uns perfils metàl·lics en “L”, que també van cargolats a les bigues 
perimetrals d’acer del sostre de la planta primera i del sostre de la planta segona, en aquestes 
bigues com en tota l’estructura és va projectar vermiculita per ignifugar-les, s’ha tingut que 
repicar aquesta zona per unir els dos elements.  
 
Un cop els encoratges s’ha fixat, el primer pas és col·locar tots els muntats verticals amb el 
corresponen plànol de replanteig  i després els travessers horitzontals, un cop muntada tota la 
perfilaria del mur cortina, s’ha procedit ha reparar les zones afectades d’ ignifugat, prèvia 
col·locació del vidre. Veure a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 574 a la 580 
 
Un cop tenim la perfilaria muntada col·loquem els  vidres. 
 
Detalls de mur cortina 
 
Detall  de perfilaria d’alumini                                      Detall de cantonada                                                

                                                        
                            
Veure a l’ annexa fotogràfic, fotografia 646 i 651 
 
Zona de coronació 
 
A la zona de la coronació del mur cortina l’industrial ha proposat dues solucions, exposades 
en la fotografia següent. Veure a l’ annexa fotogràfic, fotografia 647 i 672 
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La primera solució (fotografia, banda esquerra) està formada per una sola peça plegada, amb 
els seus corresponents trencaaigües a la banda de façana i de coberta, mentre la segona 
solució (fotografia banda dreta) està formada per dues peces, es decideix la solució de dues 
peces per dos motius: 

 No es veuen els Claus de fixació, ja que, queden ocults en l’encontre entre les dues 
peces. 

 Estèticament es decideix col·locar les dues peces en dos color diferents  (negre i gris), 
el negre perquè és el color predominant de la façana i el plata perquè és similar a 
l’acabat blanc de la coberta.        

 
El tancament de mur cortina s’ha tingut que realitzar amb una plataforma elevadora mòbil, 
amb dos operaris, durant aquest procés del mur cortina  van caure tres vidres. 
Durant  les visites de la DF s’ha comprovat amb làser in situ la correcta anivellació del 
travesser donats que seran els tutors a l’hora de col·locar els paviments. 
 
Un cop s’acabi aquest treball s’haurà de comprovar el segellat de les juntes, és a dir, 
d’estanqueïtat d’aquesta façana, mitjançant un mànega, no existeix documentació fotogràfica 
d’aquest procés perquè encara no s’ha produït. 
 
Veure aquest  treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 617  a la 630, de la 636 a la 641, 
de la 645  a la 647  i de la 651 a la 652 
 
 
8. MORTER D’ANIVELLAMENT  
 
Donat que  l’acabat del forjat no té una planeitat perfecte el terra de la planta baixa s’ha 
col·locat un morter d’ anivellació (Level-100) amb retracció 0 per un gruix de 30mm, per 
aconseguir un correcta anivellació per la posterior col·locació del paviment.  El paviment de 
la planta baixa serà de fusta natural de cumarú i panot igual que el de la acera a la zona d’ 
accés. 
 
El cumarú és una fusta molt adient per edificis públics per la seva extrema duresa. 
Evidentment a la planta soterrani no hi ha cap tipus de morter d’ anivellació, ja que, es tracta 
d’un acabat de formigó envernissat, a les plantes superiors no s’hi disposa recrescut de 
morter, ja que, l’ Arquitecte al tenir uns voladissos tant importats no ha volgut carregat 
evasivament l’estructura i durant la fase d’execució del forjat col·laborant és va tindre una 
especial cura en l’ anivellació. 
 
Durant l’execució del mur cortina s’han comprovat els nivells d’aquestes plantes i s’ha 
detectat molt poc error, l’industrial del parquet manifesta que pot absorbir fàcilment. 
 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 486 a la 488. Veure  fitxes 
tècniques dels materials emprats a l’annexa 3 de control de qualitat. 
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9. INSTAL·LACIONS 
 
La canonades i tubs discorren per fals sostres, accessibles per garantir un correcte 
manteniment.  La maquinaria també es accessible. 
 
9.1 CAMBRA D’INSTAL·LACIONS 
 
La cambra és RF90 i la porta RF45, dins d’aquesta cambra en diferents armaris normalitzats 
es troben cadascuna de les instal·lacions necessàries.  
 
9.2 SANEJAMENT 
 
El sanejament s’està realitzant simultàniament amb el principi dels tancaments ceràmics.   
 
Tot i que l’esquema de principis de sanejament, els materials emprats, i el sistema 
d’evacuació, no han canviat respecte el projecte executiu, (adjuntat a l’annex d’instal·lacions 
realitzat per RC enginyers, SL), si que existeixen canvis poc significatius, aquest es localitzen 
als punts de recollida d’aigües pluvials, és a dir, a les boneres. 
 
El sistema de  l’  instal·lació de sanejament és separatiu, amb recollides independents per a les 
aigües fecals i pluvials. Les canonades  suporten  pressions  diferents, per això els materials 
no seran els mateixos. Si treballen a gravetat utilitzarem PVC, i si treballen per  bombeig o 
accessoris són de PE-HD, en la majoria dels cassos. 
 
En els casos de col·lectors  s’ha anat a un pendent mínima del 1,5%, en alguns casos on la 
longitud és gran aquest valor no s’ha respectat, tots estan subjectat al forjat mitjançant 
abraçadores metàl·liques cada 1,50 m. 
Cal  esmentar, que el sanejament que discorre per l’escala donat que està compartimentada  
disposa de collarins intumescents. 
 
Abans de tancar el fals sostres s’haurà de recobrir amb aïllant acústic totes les canonades de 
PVC. 
 
Aigües pluvials 
 
La disposició de les boneres  han canviat,  aquest canvi s’ha dut a terme, ja que, en el cas de la 
coberta transitable l’acabat ha canviat i amb la disposició actual les boneres estan més ben 
repartides per tal de garantir d’una manera més eficaç l’evacuació de les aigües.  
 
En el cas de les terrasses de la planta primera el canvi s’ha dur a terme per replantejar millor 
les pendents i que no tinguin tanta inclinació, com és una zona molt accessible s’ha intentat 
garantir la comoditat, ja que, si les boneres les deixàvem al perímetre,  tal i com està en el 
projecte executiu la cota altimètrica d’un costat no garantia aquesta comoditat.  
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Aquest canvi només ha afectat i de manera molt poc significativa als col·lectors que circulen 
pel fals sostre, en totes les plantes menys en la planta soterrani on el col·lector està encastat al  
paviment. Cal esmentar que el sistema utilitzat és PLUVIA de GEBERIT realitzat amb tub de 
PE-HD. 
 
A la planta soterrani  necessitem  unes bombes submergides de 1CV situades als laterals 
exteriors de l’edifici, la seva funció és bombejar l’aigua amb la pressió suficient, i d’aquesta 
manera arribar al clavegueram. Tot i que aquestes aigües són recuperables, l’arquitecte a 
decidit expulsar-les directament a l’exterior, s’evita veure un tub que travessa per l’espai 
polivalent i arriba al dipòsit. El dipòsit d’aigües pluvials, s’encarregarà de subministrar aigua 
als  inodors i al jardí que envolta l’edifici, aquest dipòsit quan queda ple connecta directament 
amb la xarxa pública mitjançant un col·lector soterrat i a part disposa d’una vàlvula antiretorn 
en tub que ve de l’interior de l’edifici,  per evitar retorn d’aigua cap a l’ instal·lació interior.  
 
Aquest dipòsit està per sota de xarxa  pública, per tant, s’hi col·locarà un bomba per expulsar 
les aigües fins a la claveguera. 
Després del dipòsit s’ha col·locat una arqueta sifònica exterior, amb registre de rosca, que ha 
fet modificar els colzes que va posar VOPI4.  L’ impermeabilització d’aquest dipòsit queda 
explicar en l’apartat d’estructura. 
 
Aigües residuals 
 
Les aigües residuals d’aquest edifici estan connectades amb canonades de PVC, els col·lectors 
de la xarxa residual discorren pels falsos sostres de la planta inferior, exceptuant la planta 
soterrani en la qual les canonades discorren encastades al paviment d’ aquesta mateixa planta.  
 
Les  aigües corresponen als lavabos i cuina, la cuina té separador de grasses. Els  elements de 
la planta soterrani també tenen el suport de bombes per poder arribar a la cota necessària per 
enganxar amb el clavegueram públic, estan situades a la sala d’instal·lacions de la planta 
soterrani. 
Aquesta xarxa un cop surt de l’edifici té una arqueta sifònica prefabrica de formigó de 
60x60cm., col·locada al costat de les aigües pluvials. 
 
S’adjunta, a l’ annexa 3 de control de qualitat, els següents certificats i documents: 
 

 Acta de prova i assaig de les canonades subministrades. 

 Certificats d’origen dels materials i matèries primes utilitzades per la construcció  de 
les canonades i accessoris. 

 Homologació dels equips. 
 

Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 390 a la 392, 445 a la 446 
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9.3 ELECTRICITAT 
 
La CGP I l’equip de mesura,  estan situats a la Avinguda Habana Vieja, en un armari, 
normalitzat de ENDESA, que garanteix l’accés permanents pels tècnics de ENDESA  i la 
línea general d’alimentació que subministra l’edifici circula enterrat, pel jardí situat entre 
l’edifici i el pàrking i el tub és PE reforçat. 
 
La potencia a contractar estimada normal es de 87 kW, i la de socors de 31kW. Al ser inferior 
de 100kW la potencia normal no és necessària la col·locació d’una estació transformadora. La 
tensió d’entrada del subministrament des de la xarxa pública és de 3 x 400/230V. La seccions 
i altres característiques es troben a l’annex de memòria d’instal·lacions, realitzat per RC 
enginyers. 
El quadre general es troba a la sala d’instal·lacions de la planta soterrani en aquest mateix lloc 
es troba l’equip de reactiva (per tal de garantir un correcte consum d’energia).  La  cambra 
compleix les especificacions del DB-SI, on hi ha la commutació automàtica entre els dos 
subministraments. Des del quadre general es distribueixen les Líneas mitjançant safates 
metàl·liques perforades, fins els sub- quadres de zona. 
 
Tots els sub- quadres s’han posat  de manera que  no siguin visibles ja que al ser un edifici 
públic s’ impedeix  que la gent  fàcilment pugui accedir a ells. 
Els únics sub - quadres finalitzats corresponen a la planta baixa (sala de control d’il·luminació 
i so) i la planta soterrani (cuina i espai polivalent).  
 

 
 
Tot el cablejat de les instal·lació d’electricitat circula per safates metàl·liques perforades 
ocultes en fals sostres,  tub corrugat encastat a la paret o en superfície en zones no vistes, tub 
de PVC rígid en zones exteriors. 
 
Al ser un edifici públic és obligatori un doble subministrament o bé un grup electrogen, 
finalment s’ha decidit tindre un doble subministra. Per tant, ens trobem amb un 
subministrament normal i un de socors. 
 
Com a particularitat, la DF va detectar col·lectors horitzontals situats per sota de les safates 
elèctriques,  que es van corregir immediatament.  S’ha aconseguit que pràcticament totes les 
safates estiguin per sobre dels col·lector i que no hi hagin interferències ni creuaments. En ells 
lloc on ha hagut creuament s’ha protegit amb tub corrugat i safata coberta. 
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Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia  633. 
 
9.4 IL·LUMINACIÓ 
 
És compleixen els nivells lumínics mínims recomanats per l’ institut Nacional de Seguretat I 
Higiene en el treball EN12464. L’alimentació s’ha distribuït per zones, com es pot veure en 
els plànols i és monofàsica. 
 
L’empresa encarregada de l’ il·luminació és FORMA,  que ha mostrat abans de la col·locació 
tots els models i la DF els ha aprovat. 
 
9.5 IL·LUMINACIÓ D’EMERGENCIA  
 
Es realitza mitjançant bloc autònoms a paret adossats complit la il·luminació mínima de 200 
lúmens, complint el reglament on en cap cas hi ha més de 12 punts connectats per circuit i 
col·locats a una distància màxima de 9m.  Aquesta il·luminació proporciona com a mínim un 
lux amb el nivell de sol amb recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats 
equips de protecció contra incendi i quadres , subministrem aquest nivell com a mínim un 
hora. 
 
L’enllumenat compleix, amb: 

 Secció  SU-4 seguretat en front el rics causat per il·luminació inadequada. On l’apartat 
1 parla d’ enllumenat normal en zones de circulació i enllumenat en zones 
d’emergència. 

 Secció HE3: eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
9.6 POSTA TERRA 
 
Explicada a l’apartat de moviment de terres, d’aquesta memòria i els càlculs estan adjuntats a 
l’annex d’instal·lacions de RC enginyers. 
 
9.7 FONTANERIA 
 
Hi ha una única escomesa d’aigua per tot l’edifici, l’escomesa disposa d’una vàlvula de tall 
situada en arqueta normalitzada i armari de comptador, situat a la tanca de parcel·la. La 
pressió del subministrament és de 4-6 kg cm2, per tant no disposa de grup de pressió. 
L’escomesa disposa d’una vàlvula reguladora de pressió, els punts de subministrament de 
l’edifici son sanitaris, cuina, bar i pila baptismal 
 
L’ instal·lació de fontaneria circula pels sota els sostres en totes les plantes subjectats als 
forjats, la derivació individual s’ha fet amb polipropilè i el subministrament general amb 
coure. 
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La producció d’aigua calenta és a base d’un interacumulador de 500l. Amb resistència 
elèctrica pel recolzament del sistema amb energia solar tèrmica. L’aparell es situa a la sala de 
maquines de la planta soterrani. La instal·lació d’aigua calenta instantània consta d’un circuit 
de recirculació (tubs de color gris i negre). 
 

     
 

Les normatives de referència pel càlcul són els articles 1.2 i 1.3 de les normes bàsiques i el 
documents HS4 del CTE. 
 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia  602 i 670. 
 
9.8 ENERGIA SOLAR 
 
Aquest sistema s’ha realitzat per la producció de ACS, perquè tot i que el DB-HE queden 
exclosos els edificis de culte, aquest edifici hi ha subministra per dutxes això fa que sigui 
obligatori. 
Aquesta instal·lació fins ara només té col·locats els tubs que van des de la coberta (on es 
situen les plaques solar) fins a la cambra d’instal·lacions (on es situa l’ interacumulador). Els 
tubs són de coure i estan aïllats tèrmicament. Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, 
fotografia  660. 
 
9.9 CLIMATITZACIÓ  
 
Normativa de referència és  manual d’aire condicionat CARRIER, CTE i Manual del  vidre. 
Tota  la instal·lació projectada amb el RITE i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITE). 
 
La disposició de la maquinaria no té res a veure amb la grafiada amb el projecte d’execució, 
l’arquitecte no ha presentat plànols de la modificació i l’industrial està treballant amb una 
proposta feta in situ, al final de les tasques haurà de presentar un plànol As built que 
reflecteixi les modificacions.  
 
S’ha realitzat un sistema VRV(1x1) amb maquines interiors independents, pel tractament 
d’aire agrupades com es pot veure a les fotografies amb varies unitats exteriors. Les màquines 
exteriors (12 unitats) es troben a la coberta invertida no transitable.  Totes les maquines 
interiors s’han col·locat  en falsos sostres. La zona on es col·loca la maquina es accessible. 
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L’ esquema d’un dels 12 circuits de climatització de l’edifici és el següent: 

 
 

Les maquines interiors estan distribuïdes segons la necessitar energètica: 
 

Planta Maquines interiors Maquines exteriors 
P. Soterrani 1ud. sala polivalent --- 
Planta Baixa 4ud sala, 1ud vestíbul, 1ud cafeteria --- 
Planta Primera 1ud grada de culte 4 recuperadors  
Planta Segona 1ud biblioteca, 2ud sala, 1ud guarderia --- 

  
Una part del sostre de la planta soterrani, zona banys i passadís, on hi ha la maquinaria de 
climatització  s’ha insonoritzat  amb PKv2 de la casa DANOSA.   
Les unitats terminals (difusors) seran de tipus reixa rotacional, (tiratge d’aire de manera 
indirecta) en la majoria dels casos i es disposaran toveres en la sala de culte  de color blanc. 
Els conductes de la climatització són plaques CLIMAVER A2plus i conductors flexibles 
aïllats de color plata d’impulsió, que circulen per l’interior i de color negre els de retorn, 
aquest es situen també als falsos sostres, tot i que lo habitual seria disposar-los en la part 
baixa. La instal·lació disposa de recuperadors per donar compliment a la normativa(elements 
necessaris per l’estalvi energètic). Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 
532 a la 538, de la 545 a la 549, 631, 634, 649 i de la 657-658, 664 a la 668. 
 
9.10 CONTRA INCENDIS 
 
Des de l’escomesa, es dona el caudal necessari pel circuit BIE’s. La instal·lació està formada 
per 5 BIE’S. La xarxa està formada per canonades d’acer galvanitzat amb una capa de pintura 
d’acabats, connectats amb les BIES. Les BIES seran de 25mm, amb manega de 20m per 
cobrir tota la superfície de cada planta situades prop de les sortides d’evacuació. 
 
En el procés d’obra que jo he estat present únicament s’ha decidit la ubicació de les BIE’S. 
pel tipus de projecte només es obligatori la col·locació de Bie’s i detectors d’incendis.  
 
Els extintors seran de pols seca de 6 Kg i eficàcia mínima 21A-113B i en zona de maquinaria 
de CO2 i IPF-38 de 5kg. 
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La centraleta d’incendis es situarà a la zona d’informació i també una extinció automàtica a la 
zona de la campana de  cuina. 
 
9.11 GAS 
 
L’ únic subministrament que té és la cuina i circula des de l’ escomesa fins la zona de la 
cafeteria, subjectat al mur i correctament ventilat i entra envainat a l’interior. Les canonades 
són de coure. Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia 603 
 
9.12 SO 
 
S’ha realitzat un pre- instal·lació de megafonia. 
 
 
10. DIVISIONS INTERIORS I FALSOS SOSTRES 
 
10.1 CARTRÓ-GUIX 
 
Totes les divisions interiors i falsos sostres són de cartró- guix, segons  la zona on estiguin 
tindran especificacions diferents.  Hem utilitzat dos tipus: 
 
Normal (placa blanca) 
 
S’ha utilitzat per fer totes les divisions interior entre els espais, els trasdossat de la caixa 
d’escala i les prestatgeries de la biblioteca, guardaria, cafeteria i despatx  pastoral. 
 
També existeixen en falsos sostres dues zones  (sala cúltica i sala de planta soterrani)  on es 
col·loca una placa blanca perforada amb un millor rendiment acústic. 
 
La placa de la cuina situada a la planta soterrani s’ha col·locat de forma inclinada per donar el 
màxim de llum a l’interior de la cuina.  
 
També s’ha utilitzat per fer les prestatgeries de la guarderia, i despatxos. Veure l’annexa 
fotogràfic, fotografia de la 567 a la 571 i 673. 
 
Tal i com s’ha explicat a estructura metàl·lica,  va recoberta amb cartró guix per potenciar-la 
des de l’exterior durant aquest treballs l a Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat 
ha tingut que recordar que com les baranes no són normalitzades i les unions poc segures,  a 
les zones pròximes als perímetres tots els professional, s’han de corda a l’estructura amb un 
corda.. Veure  a l’ annexa fotogràfic, fotografia 512  
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Hidròfug (placa verda) 
 
S’ha col·locat  en totes les zones que són propenses a la humitat, els llocs on s’ha utilitzat són 
els següents: 
 

 Com a trasdossat del mur de contenció 

 Lavabos 

 Fals sostre de la terrassa de la primera planta 

 Sala de control d’ il·luminació i so. 
 
En particular exposo la solució del trasdossat del mur de contenció: El trasdossat no es 
realitza a tot alçada, deixant un sòcol del mateix formigó del mur d’una alçada aproximada de 
0,60 cm. i l’entrega superior amb el forjat es realitza de forma corbada. Veure l’annexa 
fotogràfic, fotografia de la 479  
 

             
 
Tot i la direcció facultativa comentar l’existència d’unes peces de cartró guix per realitzar 
corbes de 10cm de radi, finalment s’ha decidit fer-ho amb guix. 
 
La direcció facultativa no dubta de l’ unió d’aquesta corba amb els dos paraments, però 
comenta que al no ser un peça prefabricada s’ha d’ executar amb especial cura per garantir 
una correcta linealitat donat que la il·luminació juga un paper important . 
 
Ignífug (placa rosa) 
 
En aquesta obra no s’ha col·locat cap placa ignifuga, donat que l’estructura, ja es troba 
ignifugada i el revestiment de cartró guix dels elements estructurals només actua com  acabat.  
 
En els sector on podria ser necessari s’ha resolt amb paret gero, amb els revestiments oportuns 
per aconseguir la RF determinada.  Es recorda que aquest projecte va ser redactat amb 
anterioritat al codi tècnic i per això en cap moment para de EF. 
 
Heraclit 
 
El fals sostre de la cafeteria i la part central de la sala polivalent a la planta soterrani,  s’ha 
decidit fer-ho amb heraclit, és fonoabsorvent i transmetrà una bona acústica  i un ambient 
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càlid. En el cas de la cafeteria, s’ha de pensar que tot el mobiliari està pensat per transmetre 
aquesta calidesa. Veure l’annexa fotogràfic, fotografia de la 656 
 
Perfileria 
 
En l’execució de la perfilaria, s’ha realitzat comprovacions amb làser a l’obra, per garantir 
que estan completament alineat i així garantir la planeitat adient. 
 
Veure  fitxes tècniques dels materials emprats a l’annexa 3 de control de qualitat. 
 
 
11. FUSTERIES 
 
Les primeres fusteries que es munten són les de la planta soterrani i la porta d’accés de la 
planta baixa, d’aquesta manera l’edifici queda tancant. Aquesta etapa de l’obra s’ha fet un cop 
finalitzat  els  tancaments ceràmics  i  juntament  amb les divisions interiors. 
 
11.1 FUSTERIES D’ALUMINI 
 
Totes les obertures de la planta baixa i de la planta soterrani són d’alumini, exceptuant la 
porta d’accés principal.  Fins ara les úniques fusteries que estan muntades són les de la planta 
soterrani, una està en la zona de la cuina i l’altra en la zona de l’espai polivalent.  
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia de la 527  a la 531. 
 
Aquestes fusteries ocupen tota llum entre parets i van de forjat a forjat (alçada aproximada de 
3,10 m) i tenen una porta d’accés al jardí. El vidre del menjador és a tota alçada Stadip  8 + 8 
col·locat a testa siliconat,  amb un marc  perimetral d’alumini de color plata mate de 
40x40mm.  
La porta de la fusteria és una antipànic amb  tarja fixa a la part superior (garantir la renovació 
de l’aire).  La fusteria de la cuina és igual amb la única diferencia que el vidre es Stadip 6+6. 
Pel recorregut d’emergència no són obligades aquestes portes, però la DF ha decidit col·locar-
les per més seguretat.  
La DF recomana que els vidres és pintin amb calç, per què no es produeixin cops accidentats.  
 
11.2 PORTA ACCÈS PRINCIPAL 
 
El primer pas que s’ha realitzat, és la col·locació d’uns marcs metàl·lics. Després s’ha 
col·locat unes guies Klein  (realitzades per suportar un pes de fins a 500Kg.)  i finalment s’ha 
suspès d’aquestes guies una peça composta de marcs metàl·lics i fusta DM. S’ha realitzat dues 
caixes de registre pels extrems interiors, pel manteniment de les guies. Veure l’annexa 
fotogràfic, fotografia 556. 
 
Posteriorment es realitzarà un acabat amb fusta de pi melis  de 16mm de gruix, col·locades a 
45ª per envernissar per la part exterior i acabat amb DM per la part interior.  
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La maneta per obrir la porta és un encaix a la pròpia fusta. 
 
El desnivell entre el carrer i l’edifici es de 3cm i la porta baixa 1cm respecte el nivell interior, 
per tant queda a 2cm del carrer. 
 
 
12. PROTECCIONS 
 
12.1 BARANES 
 
L’arquitecte inicialment va proposar unes baranes amb unes fotografies del Port de 
Yokohama de l’ Arquitecte Alejandro Zaera que no es va aprovar pel seu elevat cost. 
 
Les baranes de la planta coberta  aniran clavades al muret del perímetre pel lateral, els 
muntats verticals són de ferro pintat i barana en si serà una malla de simple torsió. 
 
Les baranes de la primera planta és realitzaran de la mateixa manera constructiva, però en 
aquest cas encastades al forjat. 
 
La tanca perimetral de la parcel·la també es farà amb el mateix material, en muntant en cavi 
serà d’alumini i s’ha pensat fer un mur vegetal. 
 
Tot i l’edifici n’ha de complir el codi tècnic la DF ha decidit respectat les alçades del codi 
tècnic i per tant la barana del porxo de  planta primera  tindrà una alçada d’un metro al haver-
hi una alçada de caiguda inferior a 5 m. i la de coberta 1,10 m. i totes tenen una sensació 
antipànic.   
 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia 648 i 672 
 
 
13. AÏLLAMENTS ACUSTICS 
 
En aquesta obra només s’han col·locat tres tipus d’aïllament acústic. Veure aquest treball a l’ 
annexa fotogràfic, fotografia 594  
 

                   
                               Tipus 1                                   Tipus 2 
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Els de tipus 1 estan al sostre de la planta baixa (zona sala)  i sostre de la planta soterrani. 
Veure aquest treball a l’ annexa fotogràfic, fotografia  602. 
 
Els de tipus 2 que són per invalidat al màxim el soroll estan localitzades a la zona de les 
maquinaries  al sostre de la planta baixa. 
 
Els de tipus 3, és la llana de roca que de moment només s’ha col·locat al fals sostres de la 
planta soterrani, també es té previst col·locar-lo a les altres plantes. 
 
Veure  fitxes tècniques dels materials emprats a l’annexa 3 de control de qualitat. 
 
 
14. DETAILS 

On the roof of the prayer room there is a canvas painted by the artist Mika Utzon, son of Jorn 
Utzon famous architect of the Sydney Opera House. 

In the kitchen area, thanks to a collaborator from the Port of Barcelona, a premade brick 
terracing has been placed which can be used to plant different herbs and spices used in the 
kitchen. Appendix photos 593-598. 
 

 

The carpentry on the ground floor works with a fixed frame on the outside meaning that from 
the interior one can only see the glass and not any frame. Another example of this can be 
found in Jorn Utzon’s house in Mallorca. The carpenter is working with this reference to 
achieve the same function. 

In the basement floor and the free space on the second floor the division of space is based on 
high density curtains to allow better versatility in the usage of this space. The architect used 
the auditorium of Rem Koolhas as a reference in this plan. 
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15. PLANNING IN THE WORK 
 
During the work process, at no time have been a planning of the work done. This is because, 
as to the stage of structure was made with VOPI 4. From this step has been done with 
professionals, all tired directly by the owners. 
 
Then  I enclose a plannig with the durations of the work done during the course of the week: 
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16. DIFFERENCES BETWEEN STUDY OF SAFETY AND SECURITY PLAN. 
 
In this work have been approved only two security plans. The first made by VOPI 4 and the 
second made by promoters, where all professionals that have worked in the construction have 
added to this. 
 
Safety plan of VOPI 4 corresponds to the phases of  the earthmoving, foundation and 
structure, the second plan corresponds the ramainder of jobs. 
The safety study is written by Àlvar Gallostra, he’s the technical architect and its function in 
the construction is the project manager, quality control and safety coordinator. 
 
In the safety study included the following phases: 
 

 Earthworks 

 Containment 

 Foundation, this section speaks only foundation  surface, and never refers to piloting . 

 Structures, the study speaks only concrete and steel, not the wrought colaborant 

 Cover 

 Enclousures exterior, speaks only of exterior curtain wall   since the original project 
was also a ground floor and curtain wall became a enclousures ceramics should be 
included. 

 Enclousures interior 

 Coatings 

 Pavements 

 Roof coatings 

 Carpenter 

 Installation, consist of electrical and audiovisual installation, water and gas, air 
conditional, antennas and lightning, elevators. 
 

There are two specifications, graphic documentation and seven plans acoording to the 
differents phases of the construction. The budget the safety study is the 18.169,19€.  
Therefore, it includes all the necessary documents  according to the regulations of a safety 
study. 
 
In my opinion, the architect technical should have the visa including a modification to this 
phase in the safety study before the start of the construction. Since  this building has had 
many change to the original project, already been described in previous sections. 
The security plan made by VOPI 4, unlike The security plan made by VOPI 4, unlike the 
study includes the piloting, although. The main error of this plan is the lack of plans for the 
other phases of work,  because they have only the phase of earthworks.   Missing floor plans, 
section fronts and phase structure. 
 



   Seguiment i direcció d’obra de la Nova Seu de l’Església de Castelldefels 56 

The budget plan security VOPI 4 is  11.250,00 €, lower than in the study given that   not 
included all phases of work. 
The second security plan should include all work remaining to complete the work.  The plan 
is fairly generic and not tailored to the organization of the building. This plan is not included 
in any section regarding the implementation phases of this part of the buildings.   
 
The most important part of this plan is the level of security curtain wall, which not explained 
at any time. Scaffolding for the execution of the facades are described only to generic level 
and   no plane  or any specific detail. Neither contained any plan assembly of scaffolding in 
the plan, has not made any Annex in the process of building  to define these phases. 
The budget is the  4.540,00 €. 
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17. CONCLUSIONS  
 
 
Al llarg de tot el procés de construcció de la Nova Seu de l’ Església, s’ha pogut anar 
observant, entenen i resolent tot tipus de qüestions que anaven sorgint. Fet que provoca una 
major coneixença d’aquesta vessant de la nostra professió. 
 
S’ha pogut veure com en una obra hi intervenen molts elements, i que la coordinació de tots 
ha de ser en tot moment prevista i controlada per a assolir l’objectiu esperat. Durant el procés, 
apareixen  imprevistos que han de ser resolts el més aviat possible, per a un bon funcionament 
del programa. 
 
En el procés s’hi ha d’estar al damunt, el dia a dia es el que determina l’objecte final, que 
depenent del control i de la qualitat, tindrem un resultat o un altre. 
 
Cal reiterar l’aspecte de la seguretat i la salut en el procés constructiu dels edificis, que 
continua sent un factor problemàtic dintre de la professió, cal conscienciar a tothom que hi 
estigui implicat. 
 
L’aspecte final de l’obra es el resultat de tot l’esforç que ha suposat la seva construcció. 
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llistat documents

descriptiva
constructiva
compliment de CTE i d'altres reglaments i disposicions
plec de clàusules administratives
plec de condicions particulars
amidaments
pressupost
instruccions d'ús i manteniment
annex memòria estructures
annex memòria instal·lacions

urbanisme
arquitectura
construcció
estructura
intal·lacions

informació geotècnica
projecte d'energia solar
projecte de telecoumicacions
estudi acústic de la sala cúltica

J JON TUGORES ARQUITECTURA

memòria

annex [visats per d'altres tècnics]

plànols



llistat plànols escala format

U 01 / 03 situació s/e a3
U 02 / 03 planta topogràfica i situació de la parcel·la e 1:500 a3
U 03 / 03 planta emplaçament e 1:150 a3

A 01 / 12 planta coberta [cotes] e 1:50 a1
A 02 / 12 planta segona [cotes] e 1:50 a1
A 03 / 12 planta primera [cotes] e 1:50 a1
A 04 / 12 planta baixa [cotes] e 1:50 a1
A 05 / 12 planta soterrani [cotes] e 1:50 a1
A 06 / 12 secció longitudinal a-a' e 1:50 a1
A 07 / 12 secció longitudinal b-b' e 1:50 a1
A 08 / 12 secció transversal c-c' i d-d' e 1:50 a1
A 09 / 12 secció transversal e-e' i f-f' e 1:50 a1
A 10 / 12 alçat 1-1' carrer església e 1:50 a1
A 11 / 12 alçat 2-2' jardí interior e 1:50 a1
A 12 / 12 alçat 3-3' i 4-4' avinguda de la habana vieja i jardí costat gavà e 1:50 a1

C 01 / 13 materials planta coberta e 1:50 a1
C 02 / 13 materials planta segona e 1:50 a1
C 03 / 13 materials planta primera e 1:50 a1
C 04 / 13 materials planta baixa e 1:50 a1
C 05 / 13 materials planta soterrani e 1:50 a1
C 06 / 13 secció constructiva transversal e 1:25 a1
C 07 / 13 secció constructiva longitudinal e 1:25 a1
C 08 / 13 secció constructiva longitudinal e 1:25 a1
C 09 / 13 detalls constructius e 1:10 a1
C 10 / 13 detall façana e 1:20 a1
C 11 / 13 detall façana e 1:1 a1
C 12 / 13 detall façana e 1:1 a1
C 13 / 13 detall cuina i cafeteria e 1:50 a1

E 01 / 14 fonamentació geometria e 1:100 a1
E 02 / 14 detall geometria e 1:100 a1
E 03 / 14 detall armat e 1:100 a1
E 04 / 14 murs geometria i armat e 1:100 a1
E 05 / 14 sostre planta soterrani geometria e 1:100 a1
E 06 / 14 sostre planta soterrani armat longitudinal e 1:100 a1
E 07 / 14 sostre planta soterrani armat transversal e 1:100 a1
E 08 / 14 sostre planta baixa geometria i armat e 1:100 a1
E 09 / 14 sostre planta baixa detalls e 1:100 a1
E 10 / 14 sostre planta primera geometria e 1:100 a1
E 11 / 14 sostre planta primera armats e 1:100 a1
E 12 / 14 planta coberta geometria e 1:100 a1
E 13 / 14 planta coberta armats e 1:100 a1
E 14 / 14 escales geometria e 1:100 a1

I 01 / 43 elèctrica. enllumenat planta coberta e 1:75 a2
I 02 / 43 elèctrica. enllumenat planta segona e 1:75 a2
I 03 / 43 elèctrica. enllumenat planta primera e 1:75 a2
I 04 / 43 elèctrica. enllumenat planta baixa e 1:75 a2
I 05 / 43 elèctrica. enllumenat planta soterrani e 1:75 a2
I 06 / 43 elèctrica. força planta coberta e 1:75 a2
I 07 / 43 elèctrica. força planta segona e 1:75 a2
I 08 / 43 elèctrica. força planta primera e 1:75 a2
I 09 / 43 elèctrica. força planta baixa e 1:75 a2
I 10 / 43 elèctrica. força planta soterrani e 1:75 a2
I 11 / 43 elèctrica. esquemes unifilars s/e a2
I 12 / 43 elèctrica. xarxa de terres e 1:75 a2
I 13 / 43 climatització. conductes planta coberta e 1:75 a2
I 14 / 43 climatització. conductes planta segona e 1:75 a2
I 15 / 43 climatització. conductes planta primera e 1:75 a2
I 16 / 43 climatització. conductes planta baixa e 1:75 a2
I 17 / 43 climatització. conductes planta soterrani e 1:75 a2
I 18 / 43 climatització. canonades planta coberta e 1:75 a2
I 19 / 43 climatització. canonades planta segona e 1:75 a2
I 20 / 43 climatització. canonades planta primera e 1:75 a2
I 21 / 43 climatització. canonades planta baixa e 1:75 a2
I 22 / 43 climatització. canonades planta soterrani e 1:75 a2
I 23 / 43 climatització. esquema de principi s/e a2
I 24 / 43 fontaneria planta coberta e 1:75 a2
I 25 / 43 fontaneria planta segona e 1:75 a2
I 26 / 43 fontaneria planta primera e 1:75 a2
I 27 / 43 fontaneria planta baixa e 1:75 a2
I 28 / 43 fontaneria planta soterrani e 1:75 a2
I 29 / 43 fontaneria. esquema de principi s/e a2
I 30 / 43 contra incendis planta coberta e 1:75 a2
I 31 / 43 contra incendis planta segona e 1:75 a2
I 32 / 43 contra incendis planta primera e 1:75 a2
I 33 / 43 contra incendis planta baixa e 1:75 a2
I 34 / 43 contra incendis planta soterrani e 1:75 a2
I 35 / 43 contra incendis. esquema de principi BIEs s/e a2
I 36 / 43 contra incendis. esquema de principi detecció s/e a2
I 37 / 43 gas. esquema de principi planta soterrani e 1:75 a2
I 38 / 43 sanejament planta coberta e 1:75 a2
I 39 / 43 sanejament planta segona e 1:75 a2
I 40 / 43 sanejament planta primera e 1:75 a2
I 41 / 43 sanejament planta baixa e 1:75 a2
I 42 / 43 sanejament planta soterrani e 1:75 a2
I 43 / 43 sanejament. esquema de principi s/e a2

construcció

estructura

instal·lacions

J JON TUGORES ARQUITECTURA

urbanisme

arquitectura













































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOC. NÚM 2 
MODIFICACIÓ D’ESTRUCTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 





























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXA 3: CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT NÚM 1 
DOCUMENTACIÓ PER INICIAR L’OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 























 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM 2 
FTIXES DELS MATERIALS UTILITZATS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abrera

Ns, ref,

Vs. ref,

CERTIFICACION DE BLUEPOWER. TUBERIA DE EVACUACION INSONORIZADA EN PP

BLUEPbWER, tubería de evacuación lneonorlaada, fabricada en pollproplleno copolírnero

autoextlnqulble, cumple con las Indicaciones y caracterlstlcas marcadas en la norma UNE-EN 1451

1:1999 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja

y a alta temperatura) en III Interior de la estructura de los edificios. Pollproplleno (PP). Parte 1:

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema"

BLUEPOWER, dispone de certlflcado del lnstltuto Fraunhofer, Test report P-BA 130/2005e,

donde se asequran las propIedades acústicas del sistema. Los resultados obtenidos de nivel de

inmisión sonora son acordes con la NBE.CA·88, Normas básicas de edificación, condiciones

acüsucas. Esta norma es la actualmente. vigente, dado que el Código Técnico de la Edlñcaclón, no

tiene todavla aprobada el Dócumento l3áslco "DB-HR Protección frente al ruido", be todos modos,

BLUEPQWER yacumple con los requisitos delactual borrador de OB.HR



BLUEPOWER, dispone de certlñcado de comportarntento frente ai fuego del Instituto TGM,

Test report TGM·VA KU 20 931, certificándose como "dlffcilmente combustible", con categorla B1,

según la norma DIN 4102.

Abrera, a 15deenero de 2007

Francisco Javier Martln
Jefede Producto
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H(lHERE lECHNlSCHE BUIlOEHEHR·UNP VERSUCH5ANSTAll WIEN xx
1~~~OOIQ81$c~~$ <l~w~l~em~$eVf1l

AolZOO Wlcn, W~)(st}~~.H)\ Vornet¡Ui¡rl flIll .:: 2\,,...----__~~
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STAATLlCHE VERSUCHS STALT - TGM

KUNSTSTOFF· UNO UMWELTTECHNIK
Federallnstltute ofTechnologY-TGM - Plastlcsand tllVrronment Technology

TEST REPORT

TGM •VA KU 20931

aboutthé burning behavlour (lfsewage pipes named
"BluePowér'*produceq by CO.E.S Wlthregard tú the feature

hardly combustible e·schWerbrennbar")

Cllen!; CO.E.$.Q9mpagnia Edil Sanitaria S.p.A.

Adress. 1-20096. Plóltello (MI), Vía Genova 13

Dale QfOrden 19,5.ZOOS

Ord~r réc~lved onI19.5.2005

Durallon al test1week 2San.d 26/2005

conracn MI.luca Baslllco

TGM·No.! 164/3/05
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Fr~~nhofer·l.nst¡tut

Ballphysik

Iristilti,IjQrt fo) tes,ting,_ süP~rv¡s_ióO

olld ,&nin"lt"lI. Qffló~ly
l<rognitéd bylh. ~uilding
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IWW hl,ijdlng rn~I\fl.lI',.«)I\\pon'nts
and ¡\'P" 01 c,,"'Wc\Í(ln
Rc~~r<f¡. 9lVet.¡prnlnt.
d.n\Q¡l'lt<íl!cn and<oO$llIllIi(¡ Inlh.
¡¡cid, 01 building ph"'"

Oíre<tDf$
VnÍV.·Pror. (¡l. GerdIJ,!¡U,l<lf
Vfl!V.·Ptót Dr. KiaLJsSCdniaUl~r

test report P.BA1:aO/1200Se

petermil1ati()rl ()f tl1~ A(qY$tl~ ~erf()rmance
of a Wª$tew~ter 'l1$t~Uation SysteO'í in the L,aboréltory

tl/ent: (;O.~,~, C9n;p¡¡goia E9.i1 Sá:oltar!a S.pA
ViaG~n()va l¡l
2ºº~9 PIOLTELLQ(MO
IrAlY

Testsp6(1ó\1l0) ""a$~éWiJt~( .1í1$t~!I~JiQfl~.érn <(¡t1slstlng (jf • /lluePow~r'
. Illªstl~ piRes (rnallll(!lªWér;.C(),E.$;) mounted with pipe

dan;lls 'MOpro110,108-112, blue identificalioo colour"
(rnanllf<lclt!rl!r; MQprq).

Contéllti: Table!: Summary ottest results
FlglJti'!~ 1.to4: OétiJUgdJi'!suJ\"$
fig\Jrll $: . lost~ll¡¡tiMélan
AnnexA: Me¡¡surementset-uPr nolse exdtatíon,

\lCQlisti~ piJ r~.111 ~ters
AnrléxF; EV¡¡lilatiqn.ofMeasureMéots
AhneJ( P: DéslfrlptfohoftéStJ¡¡cllity

InstilVlslcil.HQlzklf(!l!C1.

~~r:¡iI~!¡Ojl~f~~~ V.lIlY
tci" ex '~~ (O) 8024!ó43·66
w>lw.l>,upf'Yllk.1.



Inlettee t'f\
1oo/100/8S°'-,!.l

EGrear

Instell~t1l)n wal/
220kg/m

:2
1Í1lett~e
10011011laao 1

sectlon rQtat!l(j by OO·
in thls vlew

•
to thewater tank

Figl\l'lI 5 In~t~H~j!Ol'¡plaflpnl1l!P¡pe W*m 'muepqI'llW" (m~!luf<lcturE!r: (OJ,$.), rnounted
wilh damp~ 'MOprq 110. 108.112' (drawing notto scale, dlrnenslons ¡n mm),

Fráunhófllrdhsti\ul fOr Bauphyslk P-BA130/2005é



• Pla~tlGSMd.EMlro"ménl

teGhn.ól<!gy
10M
Wl$u,h~~';"a

rGM ,VAKU 20931
.20.6.2005
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Test results:

Afler about 2:40 lo3:00 minutes thepipes start blli:ningiirid tlrlp~lug sets in, The droplcts of

mol/en máterial douot burn or¡¡¡!lit\') 1\10 fi!ter paper belowthc test apparatus, Only oneof'three

leSIe<! samples bums for20seconds aftér removal of'fhe leSI Ilame, Ihél11110 flame extingúlshcs

by itself

TliósldeliOleXPOse<! tol)át1)éS does JiQri@llteiÍl any of'thetested CllS(ls. Theflattened pipes srart

to blltS" abít b4tíbisslígh; deformation isallowedaccordingto óNORM A 3800-1.

TM Obs()4rl\lio,llcl\lls~d by IhcllUql¡ng sall1ph)is m~.

t
I 4 SlImlitil1Y o/ti/st re.Ylllts amicl«,~$lficatiOllS Iti:córdiitg ta ONORM A 3800-1

In accordance wlth the qbov<;l rosults the

Sewage pipes witb DN 110 produced by tite company CO,I!;.S. llamad

"BlllePowel'''
can be clnssiñed as follows;

\¡ul'Ding/)elü\vlour class

smeke pbscllrlty elass

dripplng elnss

hardly f1ammablc
"scltwerbrennbar"
Q2 nonualy ebscurlng

'1'1' 2 drlpplng

according lo ONORM A3800-1 (2004-07-01).

As already mentloned Ilreviously lhe test 1\lelllod aud evaluation criterla of the

ONORM A3800-1 are identícal to ihose of'Iho old ONORM B3iloo,1.

Notéi, "schwerbre¡jnol\l''' ímpllcs thal the material bnrns witb q¡ffículty te. does not flure up
In ñames and when removing.lhe test flame !loes 1I0t contlnuc lo bum 01' only búrns for n
shorttime, liten extíll~uishes by ltself;



Deterrnlnation of the installation sound level P;BA 1301200Se

Lln in the laboratory Table 1

Cllent:

Test spedmen;

Test set-up:

Test fl\cillty:

TeSt method:

~!ls'ul~:

CO.E,S. Célmpagnia Edil Sanitaria S,pA, V/a eenova 13, 2bá96 Plomuo (MO, ITAlY

WilstewaW instilllatlon system (test spedmen ~ 9593·02) conslstlng of •BluePower'
plastic pípes (manufacturer: CO.E.s,) mcunted with pipe c1amps 'MOpro 110,108·112,
blue idMlíficatloncolour' (manufacturer: Müpro).

. The pipe system Was mounted ac(ording to Figure 5 (see ¡¡Iso Annex A).
ó 1I)e sySÍem qmslsted oíwqStewater plp~s (nominal s.ize 00 110), three ¡olet tees, two
4so·basement bends witll Intennediate calniing seetíon (Iength approx, 250 mm) and
11 horizontal draln section. The ¡nlet tees in the basement and.ln the ground floor
wefe dosed by Iids suppliéd by the manufacturero The pipe systemwas mounted by
the dlent.

. Pipe system 'SluePower': slí:e 0011.0, wall thie~ness 3.4 mm, weight 1.'1 kg/m,
dens{tY 1.1 greml •Mi,lltlpl¡¡yer pipe wI!h aUachedsleeve. Internal and external layer PP
copolymer wlth addltlon of self extln\lulsh Ingnwlent, colour whlte (lnternal) and blue
(externa!). Medlallayer PPcopolynterwlth additi6n of mineral ingfedient. One-leyer
fittin!;Js:PP copolymer with addítiQn ofmiMral in·wedlent, self extinguish ingredlent,
(olour blue. Conl'léetion of lhepipQS byplug.on socket connecücn.

• pipecl,amps· MOpro11O, IÓ8-1 í2' Wilh rupber inlay wi\h blu.e ¡dentifiea.tion colour
(manufacturer: Müpro), 1\\'0 clamps inevery story:The upper clamp was mounted as
aslldlng·tlamp (unclosed), the lower clamp was mounted as afix·clamp (completely
dosed wl\h 10mm spácer). Tlie c1amps were fixed to the lnstallalion wall wíth dowels
and thread rods.

In$lalla1iOn, test 'fáclljly P12, máss p,er únlt 1\reilc¡f the in~t~lIa\ion wall: 220 Kg/ml ,

inSt,allatl¡;)f) rQQfUS; s~l¡-t.>aSement (KG), bllsement «()G) front, ground floor (EG) front
and top floor «(m), measurlng roorns: UG front, ua rear (detalls inAnnex Pand DIN EN
14366: 2005-02)

The measurements were perfon:ned fellow1ng German standard DIN ~2 219: 1993-07
and DIN EN 14366; nolse exdtatlon bystationary water flow wlth 0.5 Vs, 1.0 Vs, 2.0 Vs
ard 4\0 Vs (detálls inAtlnex.éS A a.nd F)¡

AirborÍle sound pressure level LI,Á (dll(A)J ') 48

16
5051
17 20

53
23

batllof tllsts':
t:omméllts:

1) E:valUátion according to DIN EN 14366.

luIy6.2OO5

• The requirements of OIN 4109 poly applyfor the test room UG rearo

Fraunhofer Iqstl141
Baup~yilk

The tests Were per/ormed in alabOratof}' aCCn;dited bY the Germán Ae(re~lt~lion Syste!n
f(jn~$tlhg (PAP. file no, PL"3743.26) ~c(ording lostandard ENlson~c 17Q25,
$t~t!~~JMept9mW 1~,2OQ$
Hg¡iQQfl¡¡l.¡qrAlory:



LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI s.r.1.
1-59100 PRATO - Loe. La Querce - Via della Quercia, 11
Te lefono 0574 .575 .320 - Te le fax 0574. 575 .323
e . ma i l: l a p i @ l a b o r a t o r i o l a p i . i t
w eb s i te: www .l abor atoriol ap i . i t

Memberof European Group of Organisationsfo- Fire
Testing, Inspection and Certification

CPD 89/106 CEE Organismo Notificato I Notified Body W0987

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO
Reaction to fire classification certificate

secondo laccordingto

EN 13501-1: 2002

DEL PRODOTTO I Of the product:
BLUEPOWER DN110

NO. 30S.0DCOOSO/07

RICHIEDENTE:
Sponsor

Prato , 20/03/2007

COES COMPANY
Vía Genova, 13

20096 - PIOLTELLO (MI)

1 15



4. CLASSIFICAZIONE E CAMPO OIRETIO DI APPLlCAZIONE
C/assification and direct fie/d of application

4.1 Riferiment i e campo diretto di applicazione
Referen ce and direct fie/d of application
La presente c1assificazione é stata effettuata in accordo al punto 10 di EN 13501-1:2002.
This c/assification has been carried out in accordance with c/ause 10 of EN 13501-1:2002.

4.2 Classificazione
C/assification

11 prodotto BLUEPOWER ON110 in relazione al suo comportamento al fuoco é

classificato come

The product in re/ation to its fire behaviour is c/assified as

O-53, dO

4.3 Campo di app licazione
Fie/d of app/ication

La presente c1assificazione e valida per la seguente condizione di uso effett ivo

"Sistema di tubazione in materiale plastico da impiegarsi per scarichi igienici e di rifiuti
Iiquidi al1'interno delle strutture di una costruzione "

secondo prEN 15012:2004.

This classification is valid for the following end use condítion:

"P/astic piping system for soi/ and waste systems within the building structure"

according to prEN 15012:2004.

1

Rapporto di c1assificazione
Classification Reporl
no. 305.0DC0050/07

Preparato da:

Prepared by:

Verificato da:

Checked by:

Nome/ Name Firma per conto di
Signature on behalf of
)1 '1 ![A.P.1. Srl

Data / Date:
20/03/2007
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CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 I 001927
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Pg. 112
2009·10·22

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENüR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

TUBOS ENTERRADOS PARA CONDUCCIÓN DE CABLES.

CONDUIT BURIED UNDERGROUND FOR CABLE MANAGEMENT.

detallado cn la(s) página(s) siguiente(s),

suministrado por

detailed in the foIlowing page(s),

supplied by

y elaborado en

es conforme con

ODI-BAKAR, S.A.
PLG. MALLABIENA, 3-4

48215 IURRETA (Vizcaya - ESPAÑA)

PI AQUISGRANA - CL SUIZA, SIN
23200 LA CAROLINA (Jaen - ESPAÑA)

and manufactured in

complies with

UNE-EN 50086-1 CORR:2001 (EN 50086-1:1993 CORR: 2001)
UNE-EN 50086-1:1995 (EN 50086-1:1993)
UNE-EN 50086-2-4 CORR:2001 (EN 50086-2-4:1994 CORR:2001)
UNE-EN 50086-2-4/A1:2001 (EN 50086-2-4:1994/A1:2001)
UNE-EN 50086-2-4:1995 (EN 50086-2-4:1994)

Para conceder este Certificado, AENüR ha ensayado el producto y ha
comprobado el sistema de la calidad aplicado pam su elaboración.
AENüR realiza estas actividades periódicamente mientras el
Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento
Particular RP 30.12.

In arder to gran! this Certificate, AENOR has tested the product and
has verificd the quality system used in its manufacture. AENOR
perfonns diese tasks periodically while tbc Certificate has not bccn
cancelled, in accordancc with the stipulationsof'the Spccific Rule-s RP
30.12.

Fecha de concesión: 2004-10-22
First issued 011:

Fechade renovación:2009-10-22
Renewedon:

Fecha de caducidad: 2014-10-22
Expires on:

Noestáautorizada la reproducción parcialde estedocumento. The partialreproduction ofthis rlocument is notpcrmitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID· Teléfono 914326000 - Telefax 913 10 4683



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030/001927
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Pg.2/2
2009-10-22

Marca Comercial: DECAPLAST
Trade mark:

Referencia Tipo de tubo Diámetro nominal Diámetro Código de Colores Información
interior mínimo clasificación adicional

Type Rel. Type 01 conduit Nominal diameter Minimum Inside Classification Colours Addltional
diameter codes informatlon

DECAPLASTN No métalico/Non 110-125-160-200- 82-94-120-150- (1) Rojo/Red, PEAD
8ARRA melallic 250-315 mm. 188·237 mm. Verde/Green,

Negro/Black.
DECAPLASTN No mélalico/Non 110·160-200 mm. 82·120·150 mm. (2) Rojo/Red, PEAD
ROLLO metallic Verde/Green,

Negro/Black.

(1) Resistencia a lacompresión: Tipo 450 NI Resistance tocompression. Type 450 N
Resistencia al impacto: Normal I Resistance to impac!: Normal
Resistencia alcurvado: Rígido I Resistance to bending: Rigid

(2) Resistencia a la compresión: Tipo 450 NI Resistance tocompresslon. Type 450 N
Resistencia al impacto: Normal I Resistance to impact: Normal
Resístencía alcurvado: Curvable I Resistance tobendig: Pliable

AENOR

No estáautorizadala reproducción parcial de estedocumento. 100 partialreprcduction of thisdocument ls no!permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914326000 - Telefax 913 10 46 83



AISLAMIENTO ACÚSTICO

ACUSTIDAN 16/4
El Acustidan 16/4 es un compuesto bicapa formado por una lámina elastomérica de alta densidad
y una manta compuesta por fibras de algodón y textil reciclado ligados con resina fenólica.
Acústicamente, el ACUSTIDAN funciona como un resonador membrana (aislante a baja frecuencia)
con material poroso a un lado (aislante a medias y altas frecuencias).  _

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS VALOR UNIDAD NORMA
Aislamiento acústico entre ladrillos hueco sencillo 54,5 dBA EN 140-3   _

EN 717-1
Pérdida de inserción en bajantes 22 dBA -
Tolerancia espesor < 5 % EN 823
Tolerancia Longitud y Anchura < 5 % EN 822
Densidad de la membrana aislante > 1600 kg/m3 EN 845

Densidad de la manta aislante 50 kg/m3 EN 845

Masa nominal de la membrana aislante 6,5 kg/m2 EN 1849-1

Resistencia al flujo de aire de la manta 25 KPa.s/m² EN 29053
Resistencia al desgarro clavo > 370 KN/m EN 12310-1
Resistencia a la tracción Longitudinal > 480 N/5 cm EN 12311-1
Resistencia a la tracción Transversal > 275 N/5 cm EN 12311-1
Temperatura de trabajo -20 / +70 oC -

Estabilidad dimensional 0 % EN 13164
Reacción al fuego F Euroclase EN 13501-1
Conductividad térmica de la membrana 10 ºC 0,130 w/mºK -
Conductividad térmica de la manta aislante 10 ºC 0,040 w/mºK EN 12667  _

EN 12939
Resistencia térmica del conjunto 0,58 m2K/w -

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

Con el fin de mostrar las propiedades acústicas de los productos danosa y hacerlos comparativos entre ellos, Danosa ha procedido a
hacer ensayos con sus productos manteniendo constante la solución constructiva. A tal efecto los resultados en el caso del ACUSTIDAN
son los siguientes:   _
(* Al estar pegado el yeso laminar a la membrana no actúa como resonador membrana, es decir, no aísla a bajas frecuencias)

Frecuencia Tabique de referencia Referencia +
ACUSTIDAN 16/4*

125 26.0 28.5
250 27.0 28.0
500 24.0 31.0
1000 26.0 44.0
2000 33.0 60.0
4000 40.5 65.0
RA 29 dBA 38.5 dBA

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

Las certificaciones acústicas son consecuencias de ensayos en laboratorio homologado.  _
(1) L.H.S + Acustidan + Yeso laminado N15 pegado.  _
(2) L.H.S + Acustidan 16/4 + L.H.S en sistema rígido.  _
(3) L.H.S + Acusitdan 16/4 + L.H.S en sistema flotante.

Laboratorio Ensayo nº (EN 140-3) Resultado (EN-717-1)
L.G.A.I. (1) 110.922 RA= 38.5 dBA

L.G.A.I. (2) 98.004.277 RA= 49.5 dBA

L.G.A.I. (3) 98.012.321 RA= 54.5 dBA



ACUSTIDAN 16/4

CAMPO DE APLICACIÓN

- Se utiliza principalmente como complemento a bajas frecuencias del aislamiento tradicional basado en lana mineral para locales públicos
ubicados en edificación terciaria e industrial como cines, locales con horario nocturno, locales musicales, etc.  _
- Como aislamiento en cámaras de trasdosados en rehabilitación de viviendas, hoteles, etc.  _
- Aislamiento de bajantes en locales públicos.

1. Soporte enlucido
2. Aislante a bajas frecuencias ACUSTIDAN
3. Absorbente en cámara a base de Lana mineral ROCDAN
4. Acabado sándwich Acústico. La MAD quita frecuencias de

resonancia del yeso laminado

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD
Longitud 6 m
Ancho 1 m
Espesor total 20 mm
Espesor membrana 4 mm
Espesor total manta 16 mm
Solape 30 mm
Peso 7.3 kg/m2

Rollos por palet 12 ud

m2 por palet 72 m2

Código de Producto 610080 -

1. Lámina de alta densidad
2. Manta geotextil



ACUSTIDAN 16/4

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Al incorporarlo a sistemas de lana mineral, el ACUSTIDAN aporta aislamiento a bajas frecuencias, consiguiendo una atenuación
acústica en la gama de frecuencias más difícil de aislar.  _
- Por su alto nivel de resistencia a la tracción y al desgarro de clavo puede instalarse mecánicamente, constituyendo de esta manera el
resonador membrana, evitando los inconvenientes del pegado y obteniendo un mayor rendimiento en su colocación (m2/hora.hombre) 
_
- Alta flexibilidad del material que permite dar continuidad del aislamiento en encuentros difíciles como esquinas, pilares, bajantes, etc
aumentando la capacidad acústica del sistema  _
- A diferencia de lo que sucede en edificación, aislar bajantes en locales comerciales implica que la membrana del producto se coloque
de forma exterior, así se crea un sistema masa-resorte-masa muy útil para que los ruidos generados en un local no se transmitan por el
hueco de la misma.  _
- Con poco espesor consigue altos rendimientos acústicos dejando al local más superficie útil.  _
- En el caso de soluciones para rehabilitación debido a su buen comportamiento acústico se pueden utilizar acabados de albañilería
más ligeros, abaratando la solución y el rendimiento en su ejecución.

MODO DE EMPLEO

Operaciones previas   _
- Los paramentos verticales y horizontales deben de estar enlucidos como mínimo de 1,5 cm de yeso. Antes de aplicar el producto, el
soporte debe de estar completamente seco.   _
- Si por motivos de rapidez de obra no se puede esperar a que se seque el enlucido, se recomienda emplear como sellante del
paramento, un trasdosado directo de yeso laminado formado por placa N15.   _
- A las instalaciones que atraviesan los elementos constructivos, una vez selladas y aisladas, se les realizará una mocheta previa al
aislamiento de la pared.   _
_
Colocación de ACUSTIDAN   _
_
En pared   _
- Se empieza cortando piezas completas de ACUSTIDAN a la misma medida de la altura del tabique. Los retales se emplearán en los
paños más pequeños o para remates.   _
- Una vez colocado la pieza a escuadra con los paramentos, una persona sujetará el panel en la parte superior, mientras que otra
realiza las dos primeras fijaciones mecánicas, después una persona se libera y la otra continúa aplicado fijaciones. Para ello se utiliza un
taladro percutor y broca de diamante que perfora tanto el panel como el tabique, después se introduce el taco y se presenta la espiga.
Por último, se golpea la espiga con un martillo, quedando embutida en el material.   _
- Las fijaciones para Aislamiento Danosa se colocarán 3 o 4 en la parte superior y luego cada 1 m en el solape entre dos paños de
material. Estas fijaciones deben quedar rehundidas, dando un rendimiento de 3-4 fijaciones /m2. La siguiente pieza se coloca de
manera que coincida perfectamente el solape del material.  _
_
En techo   _
- Se empezará cortando con máquina de corte o cúter piezas de 2 metros para facilitar su manipulación. Los retales se emplearán en
los paños más pequeños o para remates.   _
- Una vez colocado el panel a escuadra con los paramentos, una persona sujetará el panel en un extremo, mientras que otra realiza las
tres primeras fijaciones mecánicas; a continuación se repite la operación en el centro del paño y en el extremo opuesto.   _
- La siguiente pieza se colocará de manera que coincida perfectamente el solape longitudinal del material. En sentido transversal se
monta el producto al menos 3-4 cm.   _
- El rendimiento de las fijaciones para Aislamiento Danosa en el techo es 5-6 ud /m2.  _
_
En bajantes   _
- Se empezará cortando en piezas de 1 m a lo ancho del rollo haciendo cortes en el sentido longitudinal cada 3,14f+3 cm (siendo f el
diámetro de la bajante en cm) Los retales se emplearán en los paños más pequeños o para remates.   _
- Una vez presentada la pieza sobre el tubo, rodear con el ACUSTIDAN la bajante de manera que quede totalmente envuelta.   _
- Se debe fijar la instalación con bridas de acero.   _
- Se aplica una cinta autoadhesiva de embalaje en los solapes para conseguir la estanqueidad necesaria.



ACUSTIDAN 16/4

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

- Para mejorar rendimientos en la puesta en obra de los techos, se puede colocar previa a la instalación del ACUSTIDAN, una maestra
en sentido perpendicular a las viguetas cada 40 cm. Posteriormente fijamos el producto con tornillo rosca chapa y arandela.   _
_
- Con el fin de que el resultado obtenido (rendimiento acústico) se vea influenciado lo menos posible por la solución constructiva, debe
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:   _
- El trasdosado de fachada en edificación debe acabar en la medianera entre distintos usuarios. Ver DPS 2.1   _
- Se debe emplear un aislamiento a ruido de impacto. Ver fichas «Manual de Soluciones de Aislamiento Acústico » desde AA01-AA04.  
_
- Si las instalaciones de calefacción fueran centrales o de toma de agua, desolidarización mediante coquilla de polietileno reticulado de
las mismas. Ver DPS1.2   _
- No se puede perforar con instalaciones el techo flotante en solución propuesta en locales comerciales. Ver DPS 4.4 y ficha AA31   _
- Los tabiques deben tener un enlucido de al menos 1 cm. Ver DPS 3.1   _
- No se debe anclar los tabiques a elementos estructurales (salvo techo en viviendas) como pilares y fachadas. Para mantener la
estabilidad del sistema se deberá enjarjar el elemento trasdosante a los tabiques flotantes interiores.   _
_
- Para el corte del ACUSTIDAN se empleará una máquina radial de bajas r.p.m. tipo MAKITA 4191 DW refrigerada por agua o similar,
con disco de corte para asfalto 85 – 6 MAKITA. ELYWOOD SAW BLADE 3 - 3 / 8” x 15 mm.   _
- Si se utiliza máquina de taladrar de baterías (nunca con cable eléctrico conectado a red) podemos mojar la broca en agua, esto evita
que se embuta con el asfalto.   _
Se tendrá en cuenta que este producto forma parte de un sistema de Aislamiento Acústico, por lo que se deberá tener en cuenta el
Catálogo de Soluciones Constructivas de Danosa, Fichas AA23, AA31 y AA51. "Puesta en obra de Aislamiento Acústico Detalles de
Puntos Singulares” (DPS), así como el resto de documentación Danosa.

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Almacenar en lugares cubiertos y ventilados que cumplan con las leyes vigentes en lo que respeta a su almacenamiento.  _
- No se requiere protección personal durante el transporte y la manipulación. En la aplicación deberá de tomarse las medidas oportunas
en lo que se refiere a manipulación de maquinaría (fijación mecánica) o aplicación de adhesivos vía disolvente.  _
- Estable a temperatura ambiente. Evitar estar a temperaturas superiores a 80 ºC, alteran las propiedades del material acelerando su
degradación.  _
- El producto, como tal, no esta clasificado como peligroso. No es tóxico para el medio ambiente.   _
- El producto puede presentar una variación de color debido a la mezcla de tejidos, o con el paso del tiempo el color amarillo se puede
ir oscureciendo. Esta variación en el aspecto no afecta las condiciones acústicas del material.  _
- Transportar preferentemente en Palets completos y embalados con el fin de evitar posibles alteraciones del producto durante su
transporte.  _
- En todos los casos, deberá tenerse en cuenta las normas de buenas prácticas en Seguridad e Higiene vigentes en el sector de la
construcción.  _
- Consultar la ficha de seguridad del producto.  _
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consultar con nuestro departamento técnico.

AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta.   _
No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado.  _
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Septiembre
2006  _
_
Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52



 
 
 
 

 
 
 
 



































 
 

HOJA TECNICA          
 

PLACAS DE YESO LAMINADO KNAUF IMPREGNADA H 
 
Son placas con productos hidrofugantes, que se mezclan con el yeso, para reducir su capacidad de absorción de agua. Fácil de identificar por el color 
verde de sus caras. 
 
Las placas fabricadas en Guixers cumplen con la norma UNE 102023:98 (especificaciones) y UNE 102035 (métodos de ensayo) que establece los 
siguientes límites: 
 
Absorción de agua: Prueba de inmersión de 2 horas bajo agua. 
Absorción superficial de agua:  ≤ 160 g/m2  
Absorción total de agua:  ≤ 5 % 
Valores normales para placas Standard son de absorción total de agua de alrededor del 40%. 
 
Capacidad de secado: Prueba de secado al aire libre, a una temperatura de 20ºC y humedad relativa de 65% después de una inmersión de 2 horas 
bajo agua. 
Placa Knauf Impregnada:  15 horas. 
Placa Knauf Standard:   70 horas. 
 
Absorción capilar: Prueba sobre una placa introducida verticalmente en un recipiente con agua. 
Después de 24 horas:  Placa Knauf Impregnada. 20 mm. 
   Placa Knauf Standard.  210 mm. 
Después de 20 días:  Placa Knauf Impregnada. 45 mm. 
   Placa Knauf Standard.  380 mm. 
Propiedades:  
 
- Conductividad Térmica: 0,16 Kcal/m2.h.ºC 
- Clasificación al fuego M1 
- Tipo de borde afinado, otros bordes bajo pedido 
 
Dimensiones: 
 
Espesor: 12,5 - 15 mm. 
Ancho: 1200 mm. 
Las longitudes de serie según la tarifa en vigor. 
 
Los placas de yeso laminado Knauf Impregnados se utilizan en locales de atmósfera que no superen un 80 % de humedad permanente, y donde no 
puedan tener contacto directo con el agua por más de 48 hs. 
 
Calidad constatada: 
 
La regularidad con que son sometidas a ensayo los materiales en los laboratorios de nuestra fábrica, garantizan una calidad constante desde el 
control de calidad de las materias primas a la vigilancia permanente de la producción. Nuestra amplia gama de productos ofrece siempre la garantía 
de estar todos fabricados bajo normas DIN y UNE. 
 
Edición: 16-05-2005 

 
 
 
 







 

Declaración de conformidad 
 
 

Del fabricante 
 
 

Knauf GmbH España 
Av. de Manoteras, 10 

 
28050 Madrid 

España 
 
 

declara de acuerdo con el mandato dado en el marco de la Directiva de Productos 
de la Construcción de UE 89/106/CEE, que las 

 
 

Placas de Yeso Laminado 
Tipo H1 (Knauf Impregnada) 

 
 

fabricadas en la 
 
 

Planta Knauf Guixers 
Ctra. de Berga – Km 28,5 
25285 Guixers 
Lérida 
 
 

cumplen con las exigencias de la norma UNE EN 520:2005 a efectos del marcado 
CE, expresadas en el anexo ZA 3 de dicha norma. 

 
 

En las tablas ZA.2 y ZA.3a se describen las tareas y verificaciones para evaluar y 
alcanzar la conformidad. 

 
 

Las placas son sometidas a un ensayo de tipo inicial y a los controles rutinarios en la 
planta de producción, de acuerdo con UNE EN 520: 2005 

 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 1º de octubre de 2006 Klaus Keller Hugo Avalos 
 Director Gerente Director Técnico 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

Knauf GmbH Sucursal en España 
 

Av. de Manoteras, 10, – 28050 Madrid 
 

06 
 
 
 

H1 - 12,5 – EN 520 
H1 - 15 – EN 520 

 
 

 
 

Reacción al fuego:  
 
Resistencia a cortante por tornillo: 
 
Factor de resistencia al vapor de agua: 
 
Conductividad térmica: 

 

 
 
A2-s1,d0 (C1) 
 
NPD 
 
10 
 
0,25 W/(m.K) 
 

 
 
Aislamiento directo al ruido aéreo: 
 
Resistencia al impacto: 
 
Absorción acústica: 

 
 
 
Véase la 
documentación 
del fabricante 
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HOJA TECNICA  
 
 

PLACA DE YESO LAMINADO KNAUF STANDARD (Tipo A) 
 
Con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de cartón. (Ensayo a choque de cuerpo duro: Diámetro < 20 mm.). Absorción 
superficial de agua < 160 g/m2. Identificación: La cara aparente es de color blanquecino y la oculta de color crema. En los bordes 
lleva una banderola de colores blanco y azul con la inscripción “Standard”. Utilización: En cualquier local libre de humedades. 
 
Relacionamos  a continuación las características técnicas de la placa Knauf Standard (Tipo A): 
 
 A 12,5 mm A 15 mm A 18 mm 
DENSIDAD SUPERFICIAL (Kg./m2) 9,1 11,3 14,0 
DENSIDAD VOLUMETRICA (Kg./m3) 728 753 778 
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN LONGITUDINAL (N) 650 800 1000 
RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN TRANSVERSAL (N) 247 320 470 
CARGA DE ROTURA A FLEXIÓN EN SENTIDO TRANSVERSAL (N) 210 250 302 
CARGA DE ROTURA A FLEXIÓN EN SENTIDO LONGITUDINAL (N) 550 650 774 
CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,25 W/m K 
PERMEABILIDAD AL AIRE 1,4X10-6 m3/m2. s.Pa 
DILATACION TERMICA 5x10-6 mm/ºC 
    
 A 12,5 mm A 15 mm A 18 mm 
RADIO DE CURVATURA >1000 mm --- --- 
DUREZA SUPERFICIAL huella ø<20mm 
CLASIFICACION AL FUEGO A2 – s1,d0 
 
Dimensiones: Tolerancias: 
 
Espesor: 9,5- 12,5 - 15 - 18 mm. + 6 mm. 
Ancho: 1200 mm. +0  - 8 mm. 
Las longitudes de serie según la tarifa en vigor. +0  - 6 mm- 
 
Calidad constatada: 
 
La regularidad con que son sometidas a ensayo los materiales en los laboratorios de nuestra fábrica, garantizan una calidad 
constante desde el control de calidad de las materias primas a la vigilancia permanente de la producción. Nuestra amplia gama de 
productos ofrece siempre la garantía de estar todos fabricados bajo norma UNE EN 520. 
 
 
 

Edición: 24/10/2007 

 
 
 
 



 

Declaración de conformidad 
 
 

Del fabricante 
 
 

Knauf GmbH España 
Av. de Manoteras, 10 

 
28050 Madrid 

España 
 
 

declara de acuerdo con el mandato dado en el marco de la Directiva de Productos 
de la Construcción de UE 89/106/CEE, que las 

 
 

Placas de Yeso Laminado 
Tipo A (Knauf Standard) 

 
 

fabricadas en la 
 
 

Planta Knauf Guixers 
Ctra. de Berga – Km 28,5 
25285 Guixers 
Lérida 
 
 

cumplen con las exigencias de la norma UNE EN 520:2005 a efectos del marcado 
CE, expresadas en el anexo ZA 3 de dicha norma. 

 
 

En las tablas ZA.2 y ZA.3a se describen las tareas y verificaciones para evaluar y 
alcanzar la conformidad. 

 
 

Las placas son sometidas a un ensayo de tipo inicial y a los controles rutinarios en la 
planta de producción, de acuerdo con UNE EN 520: 2005 

 
 
 
 
 
 
Madrid, 1º de octubre de 2006 Klaus Keller Hugo Avalos 
 Director Gerente Director Técnico 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

Knauf GmbH Sucursal en España 
 

Av. de Manoteras, 10, – 28050 Madrid 
 

06 
 
 

A – 9,5 – EN 52 
A - 12,5 – EN 520 
A - 15 – EN 520 
A - 18 – EN 520 

 
 

 
Reacción al fuego:  
 
Resistencia a cortante por tornillo: 
 
Factor de resistencia al vapor de agua: 
 
Conductividad térmica: 

 

 
 
A2-s1,d0 (C1) 
 
NPD 
 
10 
 
0,25 W/(m.K) 
 

 
 
Aislamiento directo al ruido aéreo: 
 
Resistencia al impacto: 
 
Absorción acústica: 

 
 
 
Véase la 
documentación 
del fabricante 
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C/ Praga, 16-18 Pol. Ind. Cova Solera 
08191 Rubí 
T 93 588 78 76 
F 93 588 64 79 
www.appluscorp.com 
 

 
 

 

AVANCE DE RESULTADOS 

 
Para:  Sr. RAÚL ALISEDA  

De:  THAIS MONTOYA FRANCO  

Pág:   1 + 4  

Fax:    

Fecha:  05 DE JULIO  DE 2012  

Asunto:  AVANCE PILOTES Visita: 03 DE JULIO DE 2012 

 



  

 

 

AVANCE DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE INTEGRIDAD 
ESTRUCTURAL DE PILOTES 

  

OBRA: NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA DE CASTELLDEFELS. 

VISITA: 3 de Julio de 2012 

Nº PILOTES ENSAYADOS: 10 

 

El informe individual del ensayo está constituido por una gráfica correspondiente a la 

señal obtenida en el pilote, con una longitud aproximada en metros del pilote que se muestra en 

la escala situada debajo de cada uno de los reflectogramas. La referencia de cada uno de los 

pilotes ensayados se encuentra en la primera columna.  

La profundidad media de los pilotes es aproximada, por estimarse la velocidad de 

propagación de la onda en el hormigón entre 3800 y 4200 m/s. 

Los pilotes ensayados durante la visita del día 03 de Julio de 2012 pertenecientes a la 

cimentación de la obra de referencia, son los siguientes:  

 

PILOTES ENSAYADOS 

REFERENCIA 
PILOTE 

DIÁMETRO (m) PROFUNDIDAD 
TEORICA aprox. (m) 

1 0.45 11.50 

2 0.45 11.50 

3 0.45 11.50 

4 0.45 10.00 

5 0.45 10.00 

6 0.45 10.00 

7 0.45 10.00 

8 0.45 10.00 



  

PILOTES ENSAYADOS 

REFERENCIA 
PILOTE 

DIÁMETRO (m) PROFUNDIDAD 
TEORICA aprox. (m) 

9 0.45 10.00 

10 0.45 11.50 

• En las profundidades teóricas que se indican no se ha contemplado el descabezado de los pilotes en el momento del ensayo, 

que es del orden de  0,5m  aproximadamente. 

 

En las gráficas no se observan defectos que puedan afectar a la integridad estructural y a 

la continuidad de los pilotes ensayados. 

 

 

A continuación adjuntamos las gráficas obtenidas del ensayo de cada uno de los 10 pilotes 

ensayados y un croquis de situación de éstos. 

 

NOTA: La profundidad de los pilotes detectada por el equipo es aproximada, por estimarse la 
velocidad de propagación de las ondas entre 3800 i 4000m/s, por tanto, no se debe tomar la 
longitud detectada como la real del pilote, sino como una aproximación. En todo caso, no es la 
finalidad de ensayo detectar la longitud exacta del pilote, sino su integridad estructural. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración al respecto.  



  

 

Pile Details Reflectogram 

1 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

2 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

3 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

4 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

5 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

6 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

7 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

8 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

9 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  

10 03/07/2012 

0m 2 4 6 8 10 12 14  
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Applus Norcontrol

Amasadas Fecha: 14/09/2012

Página 1 de 1

Obra nº :1,045,025 - 42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA, C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA, CASTELLDEFELS- - VOPI-4, S.A.

NºToma F.Fabricación Albaran Designación Cono Localización Roturas (N/mm²) Media 28
1 25/06/2012 373754 HA-25/L/12/IIa 20.0

cm
PILOTES LADO
PARQUE 4.6.7

7(24.5,24.5) 28(32.9,32.4)
56(33.8)

32.7 N/mm²

2 26/06/2012 373422 HA-25/L/12/IIa 18.0
cm

PILOTES 14, 24, 15 7(22.7,23.3) 28(30.1,28.6)
56(30.5)

29.4 N/mm²

3 26/06/2012 373672 HA-25/L/12/IIa 19.0
cm

PILOTES Nº1, 2 Y 5 7(28.2,27.1) 28(32.7,32.2)
56(35.4)

32.4 N/mm²

4 03/07/2012 373505 HA-25/B/20/IIa  7.0 cm ZAPATA DE MURO,
LADO C/IGLESIA
CON HAVANA VIEJA

7(21.8,20.8) 28(26.8,27.5)
56(28.6)

27.1 N/mm²

5 04/07/2012 374007 HA-25/B/20/IIa  8.0 cm CIMENTACIÓN MURO
LADO PARQUING CON
C/HABANA VIEJA

7(17.7,18.4) 28(25.6,26.2)
56(27.7)

25.9 N/mm²

6 11/07/2012 374342 HA-25/B/20/IIa  8.0 cm CIMENTACION
POZO

7(26.1,26.1) 28(31.8,32.5)
56(34.5)

32.2 N/mm²

7 13/07/2012 374347 HA-25/B/20/IIa  9.0 cm MURO C/HABANA
CON FABRICA

7(27.2,25.2) 28(34.0,34.7)
56(38.4)

34.3 N/mm²

8 16/07/2012 373510 HA-25/B/20/IIa  7.0 cm MURO LADO
PARKING

7(27.5,27.5) 28(35.4,36.0)
56(37.3)

35.7 N/mm²

9 18/07/2012 373983 HA-25/B/20/IIa  7.0 cm MURO LADO PARKING
Y PILARES ASCENSOR

7(33.7,33.1) 28(39.4,39.6)
56(Sin Rev.)

39.5 N/mm²

10 01/08/2012 377109 HA-25/F/20/IIa 14.0
cm

FORJADO SOTANO 7(33.6,33.9) 28(36.8,37.1)
56(-)

37.0 N/mm²

11 01/08/2012 377110 HA-25/F/20/IIa 11.0
cm

FORJADO SOTANO 7(33.9,33.9) 28(36.2,37.4)
56(-)

36.8 N/mm²

12 01/08/2012 377111 HA-25/F/20/IIa 12.0
cm

FORJADO SOTANO 7(33.7,34.1) 28(36.2,37.4)
56(-)

36.8 N/mm²

13 10/09/2012 379112 HA-25/F/20/I  8.0 cm FORJADO PLANTA
-3

7(-,-) 28(-,-) 56(-)

14 10/09/2012 379113 HA-25/F/20/I  9.0 cm FORJADO PLANTA
-2

7(-,-) 28(-,-) 56(-)

15 10/09/2012 379114 HA-25/F/20/I  9.0 cm FORJADO PLANTA
-1

7(-,-) 28(-,-) 56(-)

Total series:15

Total series:15

 Applus Norcontrol, Rubi



Muestreado por laboratorio   - RECOGIDO POR: Bote León, Alberto    EN: OBRA  FECHA: 03/07/2012

BARRAS DE ACERO -     DESIGNACIÓN: BARRAS DE ACERO

Toma de muestra de un acero para armar hormigón

MUESTRA RECEPCIONADA EN:

TIPO DE MUESTRA:

ACERO EMPLEADO EN:

    FECHA DE RECEPCIÓN:

USO GENERAL

16    -    MARCA: MEGAFER   -     FABRICANTE: SN MAIA,SIDERURGIA NACIONAL,S.Aø:

EXPEDIENTE:

FECHA DE ACTA

23/07/2012ACTA DE RESULTADOS

Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA

Tamame Briongos, José IgnacioVelázquez Cabrera, Fabián

VOPI-4, S.A.

F .2012/239 10
Nº MUESTRA

CLIENTE: OBRA:

Copias enviadas a:

AVDA. BARCELONA, 109 4ª PLANTA
SANT JOAN DESPI
NIF: ESA59345702

VOPI-4, S.A.

1035576

Applus Norcontrol, S.L.U. Registro Mercantil de A Coruña. Tomo 2960, Folio 174, Hoja C-5521, Inscripción 110, N.I.F. B-15044357

Nº ALBARAN

131201/12

Pág. 1 de 1

OBSERVACIONES:

C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA
CASTELLDEFELS

42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA

2198

ACTA Nº

1045025

PETICIONARIO: SR. RAÚL ALISEDA
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Praga 16-18, Pol. Ind. Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
T 93 588 78 76
F 93 588 64 79

Applus Norcontrol, S.L.U.

DIÁM.
NOMINAL

(mm)

MASA POR
METRO
LINEAL
(kg/m)

SECCIÓN
EQUIVAL.

(mm2)

16 1.545 196.8

ALTURA DE CORRUGAS (mm) SEPARACIÓN DE CORRUGAS (mm)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

1.34 1.33 ----- -----

Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8

----- ----- ----- -----

2C1 2C2 2C3 2C4

20.29 20.29 20.29 20.29

2C5 2C6 2C7 2C8

----- ----- ----- -----

PERÍMETRO SIN
CORRUGAS (mm) Σ fi

INCLINACIÓN DE LAS CORRUGAS (β) DIFERENCIA
MÍNIMA

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8

3.37 64 46 64 47 ----- ----- ----- -----

β1-β2     β3-β4

β5-β6     β7-β8

17

Características geométricas S/UNE-EN ISO 15630-1:2003

Determinación de las características mecánicas S/ UNE-EN ISO 15630-1:2003

Diámetro nominal mm 16

Carga de rotura kN 130.80

Límite elástico, Re MPa 547.1

Carga unitaria de rotura, Rm MPa 651

Relación Rm/Re 1.19

Relación Re real/Re nominal 1.09

Alargamiento de rotura, A5 % 20

Alargamiento total bajo carga máxima, Agt % 14

Acero soldable ductil - Doblado-Desdoblado S/ UNE EN ISO 15630-1:2003 CORRECTO

Este informe sólo afecta a los materiales sometidos a ensayo según las normas indicadas. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Los ensayos marcados con (+) no están incluidos en la Declaración responsable

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación con Declaración Responsable número L0600179 presentada a la Generalitat de Catalunya en fecha 01/02/2012

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

 Applus Norcontrol, Rubi



Muestreado por laboratorio   - RECOGIDO POR: Bote León, Alberto    EN: OBRA  FECHA: 03/07/2012

BARRAS DE ACERO -     DESIGNACIÓN: BARRAS DE ACERO

Toma de muestra de un acero para armar hormigón

MUESTRA RECEPCIONADA EN:

TIPO DE MUESTRA:

ACERO EMPLEADO EN:

    FECHA DE RECEPCIÓN:

USO GENERAL

20    -    MARCA: MEGAFER   -     FABRICANTE: MEGASA SIDERURGICA,S.Lø:

EXPEDIENTE:

FECHA DE ACTA

23/07/2012ACTA DE RESULTADOS

Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA

Tamame Briongos, José IgnacioVelázquez Cabrera, Fabián

VOPI-4, S.A.

F .2012/240 11
Nº MUESTRA

CLIENTE: OBRA:

Copias enviadas a:

AVDA. BARCELONA, 109 4ª PLANTA
SANT JOAN DESPI
NIF: ESA59345702

VOPI-4, S.A.

1035576

Applus Norcontrol, S.L.U. Registro Mercantil de A Coruña. Tomo 2960, Folio 174, Hoja C-5521, Inscripción 110, N.I.F. B-15044357

Nº ALBARAN

131201/12

Pág. 1 de 1

OBSERVACIONES:

C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA
CASTELLDEFELS

42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA

2198

ACTA Nº

1045025

PETICIONARIO: SR. RAÚL ALISEDA
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Praga 16-18, Pol. Ind. Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
T 93 588 78 76
F 93 588 64 79

Applus Norcontrol, S.L.U.

DIÁM.
NOMINAL

(mm)

MASA POR
METRO
LINEAL
(kg/m)

SECCIÓN
EQUIVAL.

(mm2)

20 2.421 308.4

ALTURA DE CORRUGAS (mm) SEPARACIÓN DE CORRUGAS (mm)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

1.63 1.61 ----- -----

Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8

----- ----- ----- -----

2C1 2C2 2C3 2C4

25.71 25.71 25.71 25.71

2C5 2C6 2C7 2C8

----- ----- ----- -----

PERÍMETRO SIN
CORRUGAS (mm) Σ fi

INCLINACIÓN DE LAS CORRUGAS (β) DIFERENCIA
MÍNIMA

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8

5.03 65 47 65 47 ----- ----- ----- -----

β1-β2     β3-β4

β5-β6     β7-β8

18

Características geométricas S/UNE-EN ISO 15630-1:2003

Determinación de las características mecánicas S/ UNE-EN ISO 15630-1:2003

Diámetro nominal mm 20

Carga de rotura kN 203.80

Límite elástico, Re MPa 539.7

Carga unitaria de rotura, Rm MPa 649

Relación Rm/Re 1.20

Relación Re real/Re nominal 1.08

Alargamiento de rotura, A5 % 23

Alargamiento total bajo carga máxima, Agt % 11

Acero soldable ductil - Doblado-Desdoblado S/ UNE EN ISO 15630-1:2003 CORRECTO

Este informe sólo afecta a los materiales sometidos a ensayo según las normas indicadas. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Los ensayos marcados con (+) no están incluidos en la Declaración responsable

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación con Declaración Responsable número L0600179 presentada a la Generalitat de Catalunya en fecha 01/02/2012

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

 Applus Norcontrol, Rubi



Muestreado por laboratorio   - RECOGIDO POR: Bote León, Alberto    EN: OBRA  FECHA: 03/07/2012

BARRAS DE ACERO -     DESIGNACIÓN: BARRAS DE ACERO

Toma de muestra de un acero para armar hormigón

MUESTRA RECEPCIONADA EN:

TIPO DE MUESTRA:

ACERO EMPLEADO EN:

    FECHA DE RECEPCIÓN:

USO GENERAL

8    -    MARCA: MEGAFER   -     FABRICANTE: MEGASA SIDERURGICA,S.Lø:

EXPEDIENTE:

FECHA DE ACTA

23/07/2012ACTA DE RESULTADOS

Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA

Tamame Briongos, José IgnacioVelázquez Cabrera, Fabián

VOPI-4, S.A.

F .2012/236 7
Nº MUESTRA

CLIENTE: OBRA:

Copias enviadas a:

AVDA. BARCELONA, 109 4ª PLANTA
SANT JOAN DESPI
NIF: ESA59345702

VOPI-4, S.A.

1035576

Applus Norcontrol, S.L.U. Registro Mercantil de A Coruña. Tomo 2960, Folio 174, Hoja C-5521, Inscripción 110, N.I.F. B-15044357

Nº ALBARAN

131201/12

Pág. 1 de 1

OBSERVACIONES:

C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA
CASTELLDEFELS

42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA

2198

ACTA Nº

1045025

PETICIONARIO: SR. RAÚL ALISEDA
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Praga 16-18, Pol. Ind. Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
T 93 588 78 76
F 93 588 64 79

Applus Norcontrol, S.L.U.

DIÁM.
NOMINAL

(mm)

MASA POR
METRO
LINEAL
(kg/m)

SECCIÓN
EQUIVAL.

(mm2)

8 0.387 49.3

ALTURA DE CORRUGAS (mm) SEPARACIÓN DE CORRUGAS (mm)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

0.57 0.54 ----- -----

Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8

----- ----- ----- -----

2C1 2C2 2C3 2C4

10.74 10.74 10.74 10.74

2C5 2C6 2C7 2C8

----- ----- ----- -----

PERÍMETRO SIN
CORRUGAS (mm) Σ fi

INCLINACIÓN DE LAS CORRUGAS (β) DIFERENCIA
MÍNIMA

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8

2.11 65 47 66 47 ----- ----- ----- -----

β1-β2     β3-β4

β5-β6     β7-β8

18

Características geométricas S/UNE-EN ISO 15630-1:2003

Determinación de las características mecánicas S/ UNE-EN ISO 15630-1:2003

Diámetro nominal mm 8

Carga de rotura kN 33.90

Límite elástico, Re MPa 538.5

Carga unitaria de rotura, Rm MPa 675

Relación Rm/Re 1.25

Relación Re real/Re nominal 1.08

Alargamiento de rotura, A5 % 25

Alargamiento total bajo carga máxima, Agt % 10

Acero soldable ductil - Doblado-Desdoblado S/ UNE EN ISO 15630-1:2003 CORRECTO

Este informe sólo afecta a los materiales sometidos a ensayo según las normas indicadas. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Los ensayos marcados con (+) no están incluidos en la Declaración responsable

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación con Declaración Responsable número L0600179 presentada a la Generalitat de Catalunya en fecha 01/02/2012

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

 Applus Norcontrol, Rubi



Muestreado por laboratorio   - RECOGIDO POR: Bote León, Alberto    EN: OBRA  FECHA: 03/07/2012

BARRAS DE ACERO -     DESIGNACIÓN: BARRAS DE ACERO

Toma de muestra de un acero para armar hormigón

MUESTRA RECEPCIONADA EN:

TIPO DE MUESTRA:

ACERO EMPLEADO EN:

    FECHA DE RECEPCIÓN:

USO GENERAL

10    -    MARCA: MEGAFER   -     FABRICANTE: MEGASA SIDERURGICA,S.Lø:

EXPEDIENTE:

FECHA DE ACTA

23/07/2012ACTA DE RESULTADOS

Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA

Tamame Briongos, José IgnacioVelázquez Cabrera, Fabián

VOPI-4, S.A.

F .2012/237 8
Nº MUESTRA

CLIENTE: OBRA:

Copias enviadas a:

AVDA. BARCELONA, 109 4ª PLANTA
SANT JOAN DESPI
NIF: ESA59345702

VOPI-4, S.A.

1035576

Applus Norcontrol, S.L.U. Registro Mercantil de A Coruña. Tomo 2960, Folio 174, Hoja C-5521, Inscripción 110, N.I.F. B-15044357

Nº ALBARAN

131201/12

Pág. 1 de 1

OBSERVACIONES:

C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA
CASTELLDEFELS

42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA

2198

ACTA Nº

1045025

PETICIONARIO: SR. RAÚL ALISEDA

A
pp

lu
s+

, g
ar

an
ti

za
 q

ue
 e

st
e 

tr
ab

aj
o 

se
 h

a 
re

al
iz

ad
o 

de
nt

ro
 d

e 
lo

 e
xi

gi
do

 p
or

 n
ue

st
ro

 S
is

te
m

a 
de

 C
al

id
ad

 y
 S

os
te

ni
bi

li
da

d,
 h

ab
ié

nd
os

e 
cu

m
pl

id
o 

la
s 

co
nd

ic
io

ne
s 

co
nt

ra
ct

ua
le

s 
y 

la
 n

or
m

at
iv

a 
le

ga
l.

L
es

 a
gr

ed
ec

er
em

os
 n

os
 tr

an
sm

it
an

 c
ua

lq
ui

er
 c

om
en

ta
ri

o 
qu

e 
co

ns
id

er
en

 o
po

rt
un

o,
 d

ir
ig

ié
nd

os
e 

al
 r

es
po

ns
ab

le
 q

ue
 f

ir
m

a 
es

te
 e

sc
ri

to
, o

 b
ie

n,
 a

l D
ir

ec
to

r 
de

 C
al

id
ad

 d
e 

A
pp

lu
s+

; s
at

is
fa

cc
ió

n.
cl

ie
nt

e@
ap

pl
us

co
rp

.c
om

Praga 16-18, Pol. Ind. Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
T 93 588 78 76
F 93 588 64 79

Applus Norcontrol, S.L.U.

DIÁM.
NOMINAL

(mm)

MASA POR
METRO
LINEAL
(kg/m)

SECCIÓN
EQUIVAL.

(mm2)

10 0.606 77.2

ALTURA DE CORRUGAS (mm) SEPARACIÓN DE CORRUGAS (mm)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

0.76 0.73 ----- -----

Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8

----- ----- ----- -----

2C1 2C2 2C3 2C4

13.19 13.19 13.19 13.19

2C5 2C6 2C7 2C8

----- ----- ----- -----

PERÍMETRO SIN
CORRUGAS (mm) Σ fi

INCLINACIÓN DE LAS CORRUGAS (β) DIFERENCIA
MÍNIMA

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8

2.58 65 47 66 48 ----- ----- ----- -----

β1-β2     β3-β4

β5-β6     β7-β8

18

Características geométricas S/UNE-EN ISO 15630-1:2003

Determinación de las características mecánicas S/ UNE-EN ISO 15630-1:2003

Diámetro nominal mm 10

Carga de rotura kN 50.80

Límite elástico, Re MPa 533.5

Carga unitaria de rotura, Rm MPa 647

Relación Rm/Re 1.21

Relación Re real/Re nominal 1.07

Alargamiento de rotura, A5 % 28

Alargamiento total bajo carga máxima, Agt % 13

Acero soldable ductil - Doblado-Desdoblado S/ UNE EN ISO 15630-1:2003 CORRECTO

Este informe sólo afecta a los materiales sometidos a ensayo según las normas indicadas. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Los ensayos marcados con (+) no están incluidos en la Declaración responsable

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación con Declaración Responsable número L0600179 presentada a la Generalitat de Catalunya en fecha 01/02/2012

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

 Applus Norcontrol, Rubi



Muestreado por laboratorio   - RECOGIDO POR: Bote León, Alberto    EN: OBRA  FECHA: 03/07/2012

BARRAS DE ACERO -     DESIGNACIÓN: BARRAS DE ACERO

Toma de muestra de un acero para armar hormigón

MUESTRA RECEPCIONADA EN:

TIPO DE MUESTRA:

ACERO EMPLEADO EN:

    FECHA DE RECEPCIÓN:

USO GENERAL

12    -    MARCA: MEGAFER   -     FABRICANTE: MEGASA SIDERURGICA,S.Lø:

EXPEDIENTE:

FECHA DE ACTA

23/07/2012ACTA DE RESULTADOS

Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA

Tamame Briongos, José IgnacioVelázquez Cabrera, Fabián

VOPI-4, S.A.

F .2012/238 9
Nº MUESTRA

CLIENTE: OBRA:

Copias enviadas a:
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C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA
CASTELLDEFELS

42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA

2198

ACTA Nº

1045025

PETICIONARIO: SR. RAÚL ALISEDA
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Applus Norcontrol, S.L.U.

DIÁM.
NOMINAL

(mm)

MASA POR
METRO
LINEAL
(kg/m)

SECCIÓN
EQUIVAL.

(mm2)

12 0.861 109.7

ALTURA DE CORRUGAS (mm) SEPARACIÓN DE CORRUGAS (mm)

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4

0.96 0.90 ----- -----

Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8

----- ----- ----- -----

2C1 2C2 2C3 2C4

14.77 14.77 14.77 14.77

2C5 2C6 2C7 2C8

----- ----- ----- -----

PERÍMETRO SIN
CORRUGAS (mm) Σ fi

INCLINACIÓN DE LAS CORRUGAS (β) DIFERENCIA
MÍNIMA

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8

3.41 65 47 65 47 ----- ----- ----- -----

β1-β2     β3-β4

β5-β6     β7-β8

18

Características geométricas S/UNE-EN ISO 15630-1:2003

Determinación de las características mecánicas S/ UNE-EN ISO 15630-1:2003

Diámetro nominal mm 12

Carga de rotura kN 72.20

Límite elástico, Re MPa 534.8

Carga unitaria de rotura, Rm MPa 639

Relación Rm/Re 1.19

Relación Re real/Re nominal 1.07

Alargamiento de rotura, A5 % 25

Alargamiento total bajo carga máxima, Agt % 12

Acero soldable ductil - Doblado-Desdoblado S/ UNE EN ISO 15630-1:2003 CORRECTO

Este informe sólo afecta a los materiales sometidos a ensayo según las normas indicadas. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Los ensayos marcados con (+) no están incluidos en la Declaración responsable

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación con Declaración Responsable número L0600179 presentada a la Generalitat de Catalunya en fecha 01/02/2012

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

 Applus Norcontrol, Rubi



 

 

 
 

AVANCE DE RESULTADOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA:  42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA 
  C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA 
  CASTELLDEFELS 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Ensayo por partículas magnéticas, de las soldaduras correspondientes a los elementos de la estructura 
metálica referenciados como: 

 

PLANTA BAJA. ESTRUCTURA DEL TECHO 

 
 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:    21/08/2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubí : 22 de agosto de 2012 
   
Expediente : 1035576 
   
Informe : EM-12/1627 
   
Peticionario : VOPI-4, S.A. 
  A59345702 
  AVDA. BARCELONA, 109 4ª PLANTA 
  08970-SANT JOAN DESPI 
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1. Antecedentes y alcance 
 

 El 20-08-2012 el Sr. Raúl Aliseda en representación de VOPI-4, S.A., se puso en contacto con 
Applus Norcontrol S.L.U., para solicitar la inspección mediante el método de partículas magnéticas de un 
SPOT de las soldaduras de la estructura referida. 
 
 La inspección se ha realizado el día 21/08/2012 en el lugar donde se está montando la 
estructura metálica. 
 
 

2. Normas de ensayo 
 

• Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante partículas magnéticas: 
UNE-EN ISO 17638:2010. 

• Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas mediante partículas 
magnéticas. Niveles de aceptación: UNE-EN ISO 23278:2010. 

• Uniones soldadas por fusión de aceros, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz 
de electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones: UNE-EN ISO 5817:2009. (+) 

• Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 
conformidad de los componentes estructurales: UNE-EN 1090-1:2011. (+) 

• Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero: UNE-EN 1090-2:2011 + A1. (+) 

• Documento básico. Seguridad estructural. Estructuras de acero: SE–A: 2009. (+) 
 
 

3. Método de ensayo 
 
 La inspección por partículas magnéticas de las uniones soldadas, se ha llevado a cabo siguiendo 
los criterios de la norma UNE-EN ISO 17638:2010, cogiendo como criterios de evaluación, a falta de 
otras especificaciones particulares por parte del Peticionario, los especificados como nivel de aceptación 
2 X, en la norma UNE-EN ISO 23278:2010 y como nivel B en la norma UNE-EN ISO 5817:2009. 
 

DATOS DE LA PIEZA 

Calidad: Acero al carbono Estado superficial: Bruto Objeto de ensayo: Soldadura 

 

DATOS DEL EQUIPO 

Equipo marca: TIEDE Tipo de corriente: AC Nº interno: END 051 

Modelo: JWM-220 Lámpara ultravioleta: --- Intensidad: 1,7-2,4 A 

 

PARTÍCULAS 

Marca: ANDROX 800/3  Color: negro Nº lote: 0900037885 

 

MAGNETIZACIÓN 

Método Separación de electrodos Intensidad de campo Direcciones 

YUGO MAGNÈTICO 50 - 100 mm. 8,6 KA/m 0-90 º 
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4. Identificación 
 

 Se ha inspeccionado un SPOT > 50% de las uniones soldadas accesibles y acabadas en la 
estructura del techo de la planta baja, perteneciente a la obra 42015- NUEVA SEDE IGLESIA 
EVANGÉLICA en la C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA de CASTELLDEFELS. 
   
 Se han inspeccionado las uniones soldadas y la zona adyacente de material base en una 
distancia de 10 mm a cada lado. 
 
 Las uniones inspeccionadas se han indicado en el plano adjunto.  
 
 

 
5. Resultados 

 
 

5.1. Partículas magnéticas 
 

� Se detecta soldadura irregular, mordeduras y porosidad aislada, no siendo relevante.  
 

 

 

 

 

 

 

5.2. Inspección visual 
 

� No se detectan indicaciones relevantes. 
 

       
 
 
      
 
 
 
      
      

 

ACEPTABLE 

 

ACEPTABLE 
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Fotografías 1 y 2: Uniones tipo inspeccionadas. 
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Fotografía 3: Zona inspeccionada. 
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Planos de los elementos inspeccionados 
 

 
 

  Uniones inspeccionadas. 



 

 

 
 

AVANCE DE RESULTADOS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA:  42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA 
  C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA 
  CASTELLDEFELS 
 
ENSAYO SOLICITADO: 
 
Ensayo por partículas magnéticas, de las soldaduras correspondientes a los elementos de la estructura 
metálica referenciados como: 

 

ESTRCUTURA DE LA IGLESIA 

 
 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:    23, 24 Y 30/08/2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubí : 31 de agosto de 2012 
   
Expediente : 1035576 
   
Informe : EM-12/1688 
   
Peticionario : VOPI-4, S.A. 
  A59345702 
  AVDA. BARCELONA, 109 4ª PLANTA 
  08970-SANT JOAN DESPI 
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1. Antecedentes y alcance 
 

 El 22-08-2012 el Sr. Raúl Aliseda en representación de VOPI-4, S.A., se puso en contacto con 
Applus Norcontrol S.L.U., para solicitar la inspección mediante el método de partículas magnéticas de un 
SPOT de las soldaduras de la estructura referida. 
 
 La inspección se ha realizado los días 23, 24 y 30/08/2012 en el lugar donde se está montando 
la estructura metálica. 
 
 

2. Normas de ensayo 
 

• Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo mediante partículas magnéticas: 
UNE-EN ISO 17638:2010. 

• Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo de uniones soldadas mediante partículas 
magnéticas. Niveles de aceptación: UNE-EN ISO 23278:2010. 

• Uniones soldadas por fusión de aceros, níquel, titanio y sus aleaciones (excluido el soldeo por haz 
de electrones). Niveles de calidad para las imperfecciones: UNE-EN ISO 5817:2009. (+) 

• Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 
conformidad de los componentes estructurales: UNE-EN 1090-1:2011. (+) 

• Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero: UNE-EN 1090-2:2011 + A1. (+) 

• Documento básico. Seguridad estructural. Estructuras de acero: SE–A: 2009. (+) 
 
 

3. Método de ensayo 
 
 La inspección por partículas magnéticas de las uniones soldadas, se ha llevado a cabo siguiendo 
los criterios de la norma UNE-EN ISO 17638:2010, cogiendo como criterios de evaluación, a falta de 
otras especificaciones particulares por parte del Peticionario, los especificados como nivel de aceptación 
2 X, en la norma UNE-EN ISO 23278:2010 y como nivel B en la norma UNE-EN ISO 5817:2009. 
 

DATOS DE LA PIEZA 

Calidad: Acero al carbono Estado superficial: Bruto Objeto de ensayo: Soldadura 

 

DATOS DEL EQUIPO 

Equipo marca: ELYMAG Tipo de corriente: AC Nº interno: END 04 

Modelo: MK11 Lámpara ultravioleta: --- Intensidad: -- 

 

PARTÍCULAS 

Marca: ANDROX 800/3  Color: negro Nº lote: 0900037885 

 

MAGNETIZACIÓN 

Método Separación de electrodos Intensidad de campo Direcciones 

YUGO MAGNÈTICO 50 - 100 mm. 8,6 KA/m 0-90 º 
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4. Identificación 
 

 Se ha inspeccionado un SPOT > 40% de las uniones soldadas en obra, de la estructura 
perteneciente a la obra 42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA en la C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. 
HABANA VIEJA de CASTELLDEFELS. 
   
 Se han inspeccionado las uniones soldadas y la zona adyacente de material base en una 
distancia de 10 mm a cada lado. 
 
 Las uniones inspeccionadas se han indicado en el plano adjunto.  
 
 

 
5. Resultados 

 
 

5.1. Partículas magnéticas 
 

� Se detecta porosidad, falta de fusión, mordeduras y soldaduras irregulares, siendo 
relevante. Estas indicaciones han sido reparadas de forma satisfactoria en el transcurso 
de las inspecciones.  
 

 

 

 

 

 

 

5.2. Inspección visual 
 

� Se detectan faltas de soldaduras en algunas uniones y gargantas escasas, siendo 
relevantes. Estas indicaciones han sido reparadas de forma satisfactoria en el transcurso 
de las inspecciones. 

 
       
 
 
      
 
 
 
      
      
 
 
 

 

ACEPTABLE 

 

ACEPTABLE 
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Fotografías 1, 2 y 3: Uniones tipo inspeccionadas. 
 

 
 
 

Fotografía 4: Zona inspeccionada. 
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Planos de los elementos inspeccionados 
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 Uniones inspeccionadas. 
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AVANCE DE RESULTADOS: 
 

 
Rubí : 12 de septiembre de 2012 
   
Expediente : 1035576 
   
Informe : EM-12/1723 
   
Peticionario : VOPI-4, S.A. 
  A59345702 
  AVDA. BARCELONA, 109 4ª PLANTA 
  08970-SANT JOAN DESPI 

 
 
OBRA:  42015- NUEVA SEDE IGLESIA EVANGÉLICA 
  C/ DE LA IGLESIA ESQ. AVDA. HABANA VIEJA 
  CASTELLDEFELS 
 
 
ENSAYOS SOLICITADOS: 
 
Inspección de conectores tipo AS 19, mediante inspección visual, ensayo acústico con golpeo de 
martillo ligero y doblado, siguiendo los criterios de las normas UNE-EN ISO 14555:1999, UNE-EN 1090-
1 y 2:2011 y el SE-A: 2009, en los elementos referenciados como: 
 

 

PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 

 
 
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:     05 Y 06/09/2012 
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1. Antecedentes y alcance 
 

 El 04-09-2012 el Sr. Raúl Aliseda en representación de VOPI-4, S.A, se puso en contacto con 
Applus Norcontrol S.L.U., para solicitar la inspección visual, el ensayo acústico con golpeo de martillo 
ligero y el doblado de conectores en la estructura referida. 
 
 La inspección se realizó los días 05 y 06-09-2012 en la obra donde se está montando la estructura 
metálica. 
 

 

 

2. Normas de ensayo 
 

• Soldeo al arco de espárragos de materiales metálicos: UNE-EN ISO 14555:2008. (+) 
• Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la evaluación de la 

conformidad de los componentes estructurales: 
UNE-EN 1090-1:2011. (+) 

• Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero: 
UNE-EN 1090-2:2011. (+) 

• Documento básico. Seguridad estructural. Estructuras de acero: SE–A: 2009. (+) 
 
 
 

3. Método de ensayo 
 

 La inspección visual y los ensayos acústico y de doblado de conectores, se han realizado según 
los criterios de la norma UNE-EN ISO 14555:2008. 
 
 

 

4. Identificación 
 

Se ha inspeccionado el 100% de los conectores soldados en los elementos referidos mediante 
inspección visual y ensayo acústico. 

 
Se ha inspeccionado un SPOT del 3% de los conectores soldados en los elementos referidos 

mediante el ensayo de doblado. 
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5. Resultados 
 

  

 5.1. Ensayo acústico 
 

 Los resultados obtenidos se detallan en las siguientes tablas: 
 

CONECTORES DE LA PRIMERA PLANTA 

Conectores tipo AS de Ø 19 x 125 mm (soldeo por arco de fusión y forja cerámica) 

Total conectores 347 100 % de los conectores 
soldados 

Nº de conectores 
inspeccionados 

347 100 % de los conectores 
soldados 

Nº de Conectores 
Satisfactorios 

344 99,1 % sobre el total ensayado 

Nº de conectores 
No satisfactorios 

3 0,9 % sobre el total ensayado 

 

CONECTORES DE LA PRIMERA PLANTA 

Conectores tipo AS de Ø 16 x 125 mm (soldeo por arco de fusión y forja cerámica) 

Total conectores 60 100 % de los conectores 
soldados 

Nº de conectores 
inspeccionados 

60 100 % de los conectores 
soldados 

Nº de Conectores 
Satisfactorios 

60 100 % sobre el total ensayado 

Nº de conectores 
No satisfactorios 

0 0 % sobre el total ensayado 

 

CONECTORES DE LA SEGUNDA PLANTA 

Conectores tipo AS de Ø 19 x 125 mm (soldeo por arco de fusión y forja cerámica) 

Total conectores 272 100 % de los conectores 
soldados 

Nº de conectores 
inspeccionados 

272 100 % de los conectores 
soldados 

Nº de Conectores 
Satisfactorios 

270 99,2 % sobre el total ensayado 

Nº de conectores 
No satisfactorios 

2 0,8 % sobre el total ensayado 
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CONECTORES DE LA TERCERA PLANTA 

Conectores tipo AS de Ø 19 x 125 mm (soldeo por arco de fusión y forja cerámica) 

Total conectores 279 100 % de los conectores 
soldados 

Nº de conectores 
inspeccionados 

279 100 % de los conectores 
soldados 

Nº de Conectores 
Satisfactorios 

279 100 % sobre el total ensayado 

Nº de conectores 
No satisfactorios 

0 0 % sobre el total ensayado 

 
 
 

 5.2. Ensayo de doblado a 15º 
 

 Los resultados obtenidos se detallan en las siguientes tablas: 
 

 

CONECTORES DE LA PRIMERA PLANTA 

Conectores tipo AS de Ø 19 x 125 mm (soldeo por arco de fusión y forja cerámica) 

Total conectores 347 100 % accesible 

Nº de conectores 
inspeccionados 

12 3 % de los conectores soldados 

Nº de Conectores 
Satisfactorios 

12 100 % sobre el total ensayado 

Nº de conectores 
No satisfactorios 

0 0 % sobre el total ensayado 

 
 

CONECTORES DE LA PRIMERA PLANTA 

Conectores tipo AS de Ø 16 x 125 mm (soldeo por arco de fusión y forja cerámica) 

Total conectores 60 100 % accesible 

Nº de conectores 
inspeccionados 

2 3 % de los conectores soldados 

Nº de Conectores 
Satisfactorios 

3 100 % sobre el total ensayado 

Nº de conectores 
No satisfactorios 

0 0 % sobre el total ensayado 
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CONECTORES DE LA SEGUNDAPLANTA 

Conectores tipo AS de Ø 19 x 125 mm (soldeo por arco de fusión y forja cerámica) 

Total conectores 272 100 % accesible 

Nº de conectores 
inspeccionados 

10 3 % de los conectores soldados 

Nº de Conectores 
Satisfactorios 

10 100 % sobre el total ensayado 

Nº de conectores 
No satisfactorios 

0 0 % sobre el total ensayado 

 
 

CONECTORES DE LA TERCERA PLANTA 

Conectores tipo AS de Ø 19 x 125 mm (soldeo por arco de fusión y forja cerámica) 

Total conectores 279 100 % accesible 

Nº de conectores 
inspeccionados 

10 3 % de los conectores soldados 

Nº de Conectores 
Satisfactorios 

10 100 % sobre el total ensayado 

Nº de conectores 
No satisfactorios 

0 0 % sobre el total ensayado 

 
 
 Los conectores calificados como no aceptables  los ensayos de golpeo y doblado, han sido 
sustituidos y reinspeccionados con resultado satisfactorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACEPTABLE 
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Fotografía 1: Conectores tipo inspeccionados. 
 

 
 
 

Fotografía 2: Planta inspeccionada. 
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Fotografía 3: Estructura inspeccionada. 

 



Cliente; HAMN i-'i..A::;1 iK BORU va PRQFtl.. SAN TIC;. AS

Jcxdany EsterliCh
0034638345931

Dirección: Gaziosmapasa Maallesi
Istiklal cecoest 11

Al.:
Te!.:
E-mail :
hakan,iberia@gmail,com

Ubicación :
País:

Fax.:
Web :

Cerkezkoy - Tekirdag
TUlKEY

922502942
WYiW.hakan,com.tr

Fecha: 26f07f11
Código:
2011_L_5810212280_4336

La entrega de la
cert ifi cacion sera realizada
en el mes de septiembre
del 2011

Realizado JXlI':

Cristina Carrión Gutiérrez
Rsp. Opto, Comercial- Product Conformity B,U.
Tlf. 93 567 20 00 - Fax. 93 567 2001 - Mvl. 667 167 996
o:arrion@appluscorp.com

ENSAYOS PARA TUBERIAS DE EVACUACION

Applus+ Lgai, expertos en el sector del fuego:

Applus+ LGA I p or equipamien to , volumen de ensayos y

acreditaciones es uno de los 3 mejores laboratorios de l fuego en

Europa

100 años de experiencia en la rea lización de ensayos para la industria

de la construcción

_ o Mas de 1.000 productos ensayados al año

Ensayos acred itados por ENAC y miembro de EGOLF

Ensayos reconocidos por las admin istracion es y entidades en Europa

Organismo Not ificado para el marcado CE W 370



DESCRIPCiÓN DE E NSAYOS Aceptacióo ""'-(SI/NO)

. Ensayo de EUROCLASES al producto SILENTA PREMIUN según las normas: I
> Ensayo 1: UNE EN ISO 11925-2 :2002 -rnñamaomoao de los S; 2
productos cuando se les somete a la acción directa de la llama

> Ensayo 2: UNE EN 13823 :2002 - Ataque térmico provocado por un SI 2
único objeto ardiendo

I. Total ensayos 3 4

OBSERVACIONES

Ensayo acreditado
por ENAC (EntIdad
Nacional de
Acreditación), según
alcance de
acreditación
n09/LE897.

Cer1iflcation Technological Center

MUESTRAS NECeSARIAS; SILENTA PREMIUN

Ensayo 1: 10 muestras de 250 x 90 mm , 5 cortadas en sentido longitudinal y 5 en transversal.
Ensayo 2: Montaje de 3 esquinas según lo definido en el anexo A de la norma EN 15012, as!
como los componentes necesarios para montar en el SBl la probeta descrita, medi ante tubo de
diámetro 110 mm i 40 mm , as! como las agarraderas i elementos de sujeció .

SILENT PREMIUN

Clasificación Criterios Subclase Criterios Subclase Criterios
humos degoteo

B S1 dO
slUNE EN slUNE EN slUNE EN
13501 ·1;2007 13501 -1:2007 13501·1 ;2007

MONTAJE PROBETAS

Montaje de una muestra para el ensayo del 581.



 

Figure A.1 — Mouming and fixing of components 

 



~:a Fraunhofer
IBP

Wastewater system " HAKAN Si LENTA
Premium Highly Noise-Insulated" with pipe

clamps "Bismat 1000 SX100 SL125 "

Hakan, measurements of August 18, 2009 . Sound pressure levels measured in the
installation test faci lity. Test object was the wastewater system "HAKAN SíLENTA
Premium Highly Noise-Insulated" (manufact urer Hakan). The wastewater system
consisted of straight plastic pipes and fittings, nominal width 00 110 and pipe
c1amps "Bismat 1000 SX1 00 SL125 " (manufacturer BIS Walraven).

om~J;c.

Flow rate [l/s] 0,5 1,0 2,0 4,0

Installation sound level L1n [d Al] asured in
43 45 48 50

the basement test-room UG front ' )

Insta llat ion sound level L1n [dB(A)] measured in
6 9 9 15

the basement test-room UG rear ' )

Airborne sound pressure level La,A[dB(A)] 2) 43 45 48 50

Structure-born sound characteristic level LSC,A 4 7 7 13
[dB(A)] 2)

1) Evaluat ion accord ing to OIN 4109.

2) Evaluation according to OIN EN 14366.

Table 1

Page 2



Table 2

~

~ Fraunhofer
IBP

Hakan, measurements of Augus t 19, 2009. Sound pressure levels measured in the
installation test facility. Test object was the wastewater system " HAKAN SiLENTA
3A Noise Insulated DIN41 02 " (manufact urer Hakan). The wastewater system
consisted of str aight plast ic pipes and fitt ings, nominal w idth OD 110 and pipe
c1amps " Bismat 1000 SXl 00 SL125 " (manufact urer BIS Wa lraven).

~y-=~~
I./....'T( ~ \~\ Wastewa ter system " HAKAN SiLENTA 3A
~ ~ Y:I~U\r&'II. gl \

~~
Noise Insulated DIN41 02" wi th pipe clamps

,~\ {'f.i.~\e I ~J "Bismat 1000 SXl 00 SL125"

Flow rate [l/s] ~\.."""'~~/tJ 0,5 1,0 2,0 4,0~ .~CS
n1Tl\.A ~ . \'

-- -Installat ion sound level L, [dB(A)] measured in
46 48 49 52

the basement test -room UG front 1)

Installat ion sound level L¡n [dB(A)] measured in
9 10 12 19

the basement test-room UG rear 1)

Airborne sound pressure level La,A[dB(A)] 2) 46 48 49 52

Str uct ure-born sound characterist ic level Lsc,A 7 8 9 16
[dB(A)] 2)

1) Evaluati on according to DIN 4109 .

2) Evaluat ion according to DIN EN 14366.
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Cartell d’obra 

 

Moviment de terres              25.06.2012 
 

 
Fotografia 1: bomba de pressió per formigonar 

 

 
Fotografia 2: casetes d’obra 

 



Seguiment de la Nova Seu de l’Església a Castelldefels: Annexa fotogràfic 4 

 
Fotografia 3: extracció de terres amb retroexcavadora 

 

 
Fotografia 4: acopi de terres extretes 

  

Cimentació profunda              26.06.2012 
 

 
Fotografia 5: perforadora de pilots 
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Fotografia 6: armat pilots 

 

 
Fotografia 7: barrina i manegues 

 

 
Fotografia 8: barrina 
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Fotografia 9: col·locació perforadora pilots 

 

 
Fotografia 10: col·locació perforadora pilots 

 

 
Fotografia 11: perforació pilots 
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Fotografia 12: perforació pilots 

 

 
Fotografia 13: perforació pilots 

 

 
Fotografia 14: armat pilots 



Seguiment de la Nova Seu de l’Església a Castelldefels: Annexa fotogràfic 8 

 
Fotografia 15: col·locació armat pilots 

 

 
Fotografia 16: col·locació armat pilots 

 

 
Fotografia 17: col·locació armat pilots 
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Fotografia 18: abocat de la cuba a la bomba 

 

 
Fotografia 19: esperes de pilot 

 

 
Fotografia 20: pilot formigonat 
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Cimentació superficial              28.06.2012 
 

 
Fotografia 21: armadures 

 

 
Fotografia 22: acopi d’ armadures tallades i doblades de fàbrica 

 

 
Fotografia 23: excavació amb retroexcavadora 
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Fotografia 24: excavació rases 

 

 
Fotografia 25: excavació per procedir a la cimentació 

 

 
Fotografia 26: maquinaria per picar pedra 
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Fotografia 27: roca a perforar 

 

 
Fotografia 28: terreny excavat 

 

Cimentació superficial              02.07.2012 
 

 
Fotografia 29: gàbies d’armat 
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Fotografia 30: zona de treball per muntatge d’ armadures 

 

 
Fotografia 31: rasa 

 

 
Fotografia 32: muntatge dels cèrcols 
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Fotografia 33: esprai marcador 

 

 
Fotografia 34: muntatge de traves 

 

 
Fotografia 35: estat de la planta cimentació 

 



Seguiment de la Nova Seu de l’Església a Castelldefels: Annexa fotogràfic 15

 
Fotografia 36: estat de la planta cimentació 

 

 
Fotografia 37: retroexcavadora 

Cimentació superficial              04.07.2012 
 

 
Fotografia 38: formigó de neteja 
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Fotografia 39: grua mòbil per col·locar armadures 

 

 
Fotografia 40: col·locació armadures fonaments 

 

 
Fotografia 41: col·locació armadures fonaments 
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Cimentació superficial              05.07.2012 
 

 
Fotografia 42: col·locació armadures fonaments 

 

 
Fotografia 43: treballs realitzats a la planta de cimentació 

 

 
Fotografia 44: unió armadures fonaments 
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Fotografia 45: planta de la cimentació 

 

 
Fotografia 46: abocat de formigó del camió al cubilot 

 

 
Fotografia 47: abocat de formigó amb cubilot 
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Cimentació superficial              09.07.2012 
 

 
Fotografia 48: traves formigonades 

 

 
Fotografia 49: formigó de neteja 

 

 
Fotografia 50: formigó de neteja 
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Fotografia 51: formigó de neteja 

 

 
Fotografia 52: caps dels pilots 

 

 
Fotografia 53: muntatge d’armadures 
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Fotografia 54: vista de la planta de cimentació 

 

 
Fotografia 55: col·locació armadura mur pantalla 

 

 
Fotografia 56: col·locació armadura mur pantalla 
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Fotografia 57: col·locació armadura mur pantalla 

 

 
Fotografia 58: abocat de formigó amb cubilot 

 

 
Fotografia 59: abocat de formigó amb cubilot 
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Fotografia 60: armadura sabata i espera a pilar 

 
Mur pantalla               12.07.2012 
 

 
Fotografia 61: encofrat mur pantalla 

 

 
Fotografia 62: encofrat mur pantalla 
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Fotografia 63: armadura sobre formigó de neteja 

 

 
Fotografia 64: serra circular 

 

 
Fotografia 65: material de posta terra 
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Fotografia 66: encofrat fossat ascensor 

 

 
Fotografia 67: encofrat fossats 

 

 
Fotografia 68: muntatge armadura mur pantalla 
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Fotografia 69: encofrat mur pantalla 

 

 
Fotografia 70: serjants 

 

 
Fotografia 71: serjants amb la posta a terra 
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Fotografia 72: cubilot 

 

 
Fotografia 73: armat de mur de contenció 

 

 
Fotografia 74: encofrat pilars 
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Fotografia 75: panells d’encofrat metàl·lics mur de contenció 

 

Mur pantalla               19.07.2012 
 

 
Fotografia 76: pinces subjecció encofrats metàl·lics 

 

 
Fotografia 77: eines de treball 
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Fotografia 78: desencofrat de pilars 

 

 
Fotografia 79: desencofrat de pilars 

 

 
Fotografia 80: encofrat mur pantalla 
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Forjat unidireccional              26.07.2012 
 

 
Fotografia 81: col·locació puntals de subjecció forjat 

 

 
Fotografia 82: acopi de ferro 

 

 
Fotografia 83: col·locació de material a la zona de treball 
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Fotografia 84: col·locació encofrat de fusta 

 

 
Fotografia 85: encofrat de forjat planta baixa 

 

 
Fotografia 86: serra radial 
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Fotografia 87: proteccions de seguretat (xarxa horitzontal) 

 

 
Fotografia 88: subjecció bigues mestres encofrat amb puntals 

 

 
Fotografia 89: solera de formigó protegida amb catifa 
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Fotografia 90: apuntalat 

 

 
Fotografia 91: procés d’apuntalament 

 

 
Fotografia 92: xampinyons de protecció d’esperes 
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Fotografia 93: tub drenatge provisional mur de contenció 

 
Forjat unidireccional              31.07.2012 
 

 
Fotografia 94: col·locació de material a la zona de treball 

 

 
Fotografia 95: col·locació cassetons 
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Fotografia 96: vista general forjat unidireccional 

 

 
Fotografia 97: col·locació placa subjecció pilar metàl·lic 

 

 
Fotografia 98: armat de forjat unidireccional in situ 
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Fotografia 99 : forjat unidireccional in situ 

 

 
Fotografia 100: armat de forjat unidireccional in situ 

 

 
Fotografia 101: placa subjecció pilar metàl·lic 
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Fotografia 102: forjat unidireccional in situ 

 

 
Fotografia 103: desmunt del terreny per drenatge perimetral 

 

 
Fotografia 104: encofrat conducte d’instal·lacions 
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Fotografia 105: llosa armada de voladís 

 

 
Fotografia 106: llosa armada de voladís 

 

 
Fotografia 107: forjat unidireccional 
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Fotografia 108: forjat unidireccional 

 

 
Fotografia 109: forjat unidireccional 

 

 
Fotografia 110: conducte tècnic pas d’instal·lacions 
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Fotografia 111: baranes de protecció 

 

 
Fotografia 112: escala per pujar al forjat 

 

 
Fotografia 113: mur de contenció 
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Forjat unidireccional              01.08.2012 
 

 
Fotografia 114: abocat de formigó amb bomba de pressió 

 

 
Fotografia 115: abocat de formigó amb bomba de pressió 

 

 
Fotografia 116: vibrat del formigó 
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Impermeabilització mur pantalla            02.08.2012 
 

 
Fotografia 117: procés d’ impermeabilització mur pantalla 

 

 
Fotografia 118: pintura bituminosa per  protecció  

 

 
Fotografia 119: acopi de material impermeabilització 
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Fotografia 120: tubs de drenatge de PVC Ø160 

 

 
Fotografia 121: malla de protecció  

 

 
Fotografia 122: impermeabilització mur pantalla 
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Fotografia 123: impermeabilització mur pantalla 

 

 
Fotografia 124: impermeabilització mur pantalla 

 
            03.08.2012 

 

 
Fotografia 125: impermeabilització mur pantalla 
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Fotografia 126: impermeabilització mur pantalla 

 

 
Fotografia 127: impermeabilització mur pantalla 

 

 
Fotografia 128: col·locació drenatges 
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Fotografia 129: col·locació drenatges,  protecció del tub i graves 

 

 
Fotografia 130: tubs de drenatge, PVC Ø160mm 

 

 
Fotografia 131: emplenat amb grava 
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Fotografia 132: munt de grava 

 

 
Fotografia 133: emplenat amb sorres 

 

 
Fotografia 134: emplenat amb sorres 
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Impermeabilització mur pantalla i escala          06.08.2012 
 

 
Fotografia 135: compactat de terres 

 

 
Fotografia 136: vista general 

 

 
Fotografia 137: retroexcavadora 
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Fotografia 138: “ouera” lamina drenant 

 

 
Fotografia 139: tac d’ancoratge ouera 

 

 
Fotografia 140: encofrat escala 
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Fotografia 141: encofrat escala 

 

 
Fotografia 142: encofrat escala 

 

 
Fotografia 143: armadura escala 
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Escala                10.08.2012 
 

 
Fotografia 144: escala en procés de fraguat 

 

 
Fotografia 145: escala 

 

 
Fotografia 146: encofrat d’escala 
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Fotografia 147: escales 

 

 
Fotografia 148: placa metàl·lica de subjecció pilar metàl·lic 

 

 
Fotografia 149: desapuntalat forjat 
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Fotografia 150: formigó vist de voladís 

 
Estructura metàl·lica              13.08.2012 

 

 
Fotografia 15154: acopi d’estructura metàl·lica 

 

 
Fotografia 155: acopi d’estructura metàl·lica 
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Fotografia 156: acopi d’estructura metàl·lica 

 

 
Fotografia 157: muntatge d’estructura metàl·lica 

 

 
Fotografia 158:  muntatge d’estructura metàl·lica amb grua mòbil 
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Fotografia 159: muntatge d’estructura metàl·lica amb grua mòbil 

 

 
Fotografia 160: estructura metàl·lica 

 

 
Fotografia 161: muntatge d’estructura metàl·lica amb grua mòbil 
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Estructura metàl·lica              14.08.2012 
 

 
Fotografia 162: treballs de muntatge en estructura metàl·lica 

 

 
Fotografia 163: cistella 

 

 
Fotografia 164: soldador d’arc elèctric amb elèctrode revestit 
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Fotografia 165: generador d’energia 

 

 
Fotografia 166: grua mòbil (ploma) 

 

 
Fotografia 167: plataforma elevadora 
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Fotografia 168: soldador mag 

 

 
Fotografia 169: pilar soldat a platina 

 

 
Fotografia 170: muntatge d’estructura metàl·lica 
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Fotografia 171: muntatge d’estructura metàl·lica 

 

 
Fotografia 172: reforços per tensors 

 

 
Fotografia 173: reforços per tensors 
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Fotografia 174: pilar soldat a platina metàl·lica 

 

 
Fotografia 175: treballs de soldadura 

 

 
Fotografia 176: treballs de soldadura 
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Estructura metàl·lica              16.08.2012 
 

 
Fotografia 177: treballs amb cistella 

 

 
Fotografia 178: acopi de bigues VOID 

 

 
Fotografia 179: unió entre jàsseres 
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Fotografia 180: unió soldada entre pilar i jàssera 

 

 
Fotografia 181: perfils L de subjecció 

 

 
Fotografia 182: platabandes 
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Fotografia 183: treballs amb cistella 

 

Estructura metàl·lica              24.08.2012 
 

 
Fotografia 184: assaig per partícules magnètiques 

 
Estructura metàl·lica              27.08.2012 
 

 
Fotografia 185: estructura metàl·lica 
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Xarxa de seguretat              28.08.2012 
 

 
Fotografia 186: protecció de seguretat tipus xarxa 

 

Xarxa de seguretat              04.09.2012 
 

 
Fotografia 187: protecció de seguretat tipus xarxa 

 

 
Fotografia 188: protecció de seguretat tipus xarxa 
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Fotografia 189: generador d’energia 

 

 
Fotografia 190: protecció de seguretat tipus xarxa 

 

 
Fotografia 191: protecció de seguretat tipus xarxa 
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Fotografia 192: protecció de seguretat amb mallatzo del forjat 

 

 
Fotografia 193: connexió forjat amb llosa d’escala 

 

 
Fotografia 194: protecció de seguretat tipus xarxa i solapament entre xapes 
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Fotografia 195: protecció de seguretat tipus xarxa 

 

Forjat col·laborant              06.09.2012 
 

 
Fotografia 196: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 197: perfil metàl·lic per fer les cantonades 
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Fotografia 198: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 199: xapa metàl·lica Haircol 59 d’1mm 

 

 
Fotografia 200: forjat col·laborant sobre biga metàl·lica amb connector Nelson 
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Fotografia 201: forjat col·laborant amb armat 

 

 
Fotografia 202: forjat col·laborant i connectors d’escala 

 
Forjat col·laborant              07.09.2012 

 

 
Fotografia 15203: forjat col·laborant 
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Fotografia 204: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 205: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 206: forjat col·laborant 
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Fotografia 207: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 208: connexió mallatzo al perfil amb soldadura 

 

 
Fotografia 209: forjat col·laborant 
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Fotografia 210: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 211: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 212: encofrat llosa d’escala 
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Fotografia 213: armadura llosa d’escala 

 

 
Fotografia 214: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 215: forjat col·laborant 
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Fotografia 216: separador metàl·lic mallatzo 

 

 
Fotografia 217: separador metàl·lic mallatzo 

 

 
Fotografia 218: armat del forjat col·laborant i perfilaria per encofrar per parts 
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Fotografia 219: andami metàl·lic 

 

 
Fotografia 220: escala 

 

 
Fotografia 221: connectors soldats al perfil 
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Fotografia 222: barana de protecció 

 

 
Fotografia 223: barana de protecció 

 

 
Fotografia 224: connector Nelson 
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Fotografia 225: separador metàl·lic 

 

Forjat col·laborant              10.09.2012 
 

 
Fotografia 226: bomba d’abocament formigó 

 

 
Fotografia 227: abocament del formigó amb bomba 
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Fotografia 228: repartiment del formigó 

 

 
Fotografia 229: abocament i repartiment del formigó 

 

 
Fotografia 230: abocament i repartiment del formigó 
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Fotografia 231: abocament i repartiment del formigó 

 

 
Fotografia 232: abocament del formigó 

 
Ignifugat                16.09.2012 
 

 
Fotografia 233: espuma de protecció contra incendis (vermiculita) 
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Fotografia 234: espuma de protecció contra incendis (vermiculita) 

 

 
Fotografia 235: espuma de protecció contra incendis (vermiculita) 

 

 
Fotografia 236: espuma de protecció contra incendis (vermiculita) 

 



Seguiment de la Nova Seu de l’Església a Castelldefels: Annexa fotogràfic 81

 
Fotografia 237: espuma de protecció contra incendis (vermiculita) 

 

Ignifugat                19.09.2012 
 

 
Fotografia 238: preparació de vermiculita 

 

 
Fotografia 239: pastadora mòbil 
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Fotografia 240: utilització de bastida per la projecció 

 

 
Fotografia 241: utilització de màscara 

 

Tancament exterior              20.09.2012 
 

 
Fotografia 242: tancament exterior amb totxana i gero 
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Fotografia 243: tancament exterior amb totxana i gero 

 

 
Fotografia 244: tancament exterior amb totxana i gero 

 

 
Fotografia 245: tancament exterior amb totxana i gero 
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Fotografia 246: tancament exterior amb totxana i gero 

 

 
Fotografia 247: tancament exterior amb totxana i gero 

 

 
Fotografia 248: tancament exterior amb totxana i gero 
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Fotografia 249: tancament exterior amb totxana i gero 

 

 
Fotografia 250: tancament exterior amb totxana i gero 

 

 
Fotografia 251: tubs de sanejament 
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Fotografia 252: caixa d’escala 

 

 
Fotografia 253: tubs de sanejament PE-HD 

 

 
Fotografia 254: primera planta 
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Fotografia 255: pila baptismal 

 

 
Fotografia 256: tancament exterior amb totxana i gero 

 

 
Fotografia 257: tancament exterior amb totxana i gero 
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Varis                 27.09.2012 
 

 
Fotografia 258: escala 

 

 
Fotografia 259: barana de protecció 

 

 
Fotografia 260: coberta 
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Fotografia 261: coberta 

 

 
Fotografia 262: ignifugat a l’estructura 

 

 
Fotografia 263: ignifugat a l’estructura 
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Fotografia 264: ignifugat a l’estructura 

 

 
Fotografia 265: ignifugat a l’estructura 

 
 

 
Fotografia 266: ignifugat a l’estructura 
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Fotografia 267: ignifugat a l’estructura 

 

 
Fotografia 268: ignifugat a l’estructura 

 
 

 
Fotografia 269: ignifugat a l’estructura 
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Tancament exterior              28.09.2012 
 

 
Fotografia 270: motllura tancament exterior planta baixa 

 

 
Fotografia 271: tancament exterior planta baixa 

 

 
Fotografia 272: tancament exterior planta baixa 
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Fotografia 273: tancament exterior planta baixa 

 

 
Fotografia 274: tancament exterior planta  baixa 

 

 
Fotografia 275: tancament exterior planta baixa 
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Fotografia 276: tancament exterior planta baixa 

 

 
Fotografia 277: tancament exterior planta baixa 

 

 
Fotografia 278: tancament exterior planta baixa 
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Fotografia 279: calaix de recollida d’aigües pluvials 

 

 
Fotografia 280: planta soterrani zona cuina 

 

 
Fotografia 281: planta soterrani zona sala polivalent 
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Fotografia 282: prova d’estanqueïtat coberta 

 

 
Fotografia 283: prova d’estanqueïtat coberta 

 

Varis                 05.01.2013 
 

 
Fotografia 284: estructura amb tancament de la planta baixa 
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Fotografia 285: estructura amb tancament de la planta baixa 

 

 
Fotografia 286: tancament de la planta baixa 

 

 
Fotografia 287: bastida, nucli ascensor 
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Fotografia 288: bastida per treballar a la planta baixa 

 

 
Fotografia 289:  sistema de protecció de baranes 

 

 
Fotografia 290: sistema de protecció de baranes 

 



Seguiment de la Nova Seu de l’Església a Castelldefels: Annexa fotogràfic 99

 
Fotografia 291: sistema de protecció de baranes 

 

 
Fotografia 292: sistema de protecció de baranes 

 

 
Fotografia 293: sistema de protecció de baranes 
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Fotografia 294: sistema de protecció de baranes 

 

 
Fotografia 295: trasdossat 

 

 
Fotografia 296: tancament ceràmica de la planta soterrani 
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Fotografia 297: trasdossat a la planta soterrani per ubicació de wc 

 

 
Fotografia 298: desguàs de les escales de la planta coberta 

 

 
Fotografia 299: arrebossat 
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Fotografia 300: bonera de  planta coberta 

 

 
Fotografia 301: làmina separadora de  planta coberta 

  

 
Fotografia 302: aïllament extruït i làmina separadora de  planta coberta 
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Fotografia 303: aïllament extruït 

 

 
Fotografia 304: làmina separadora 

 

 
Fotografia 305: làmina separadora de  planta coberta 
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Fotografia 306: làmina separadora de  planta coberta 

 

 
Fotografia 307: col·locació aïllament extruït i làmina separadora de  planta coberta 

 

 
Fotografia 308: badalot d’escales 
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Fotografia 309: pintura asfàltica al badalot de l’ascensor 

 

 
Fotografia 310: forjat col·laborant 

 

 
Fotografia 311: tancament ceràmic de la planta baixa 
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Fotografia 312: tancament ceràmic de la planta baixa 

 

 
Fotografia 313: tancament ceràmic de la planta baixa 

 

 
Fotografia 314: tancament ceràmic de la planta baixa 
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Impermeabilitazació              11.01.2013 
 

 
Fotografia 315: làmina impermeabilitzant del porxo de la planta primera 

 

 
Fotografia 316: rotllo làmina impermeabilitzant 

 

 
Fotografia 317: rotllo làmina impermeabilitzant 
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Fotografia 318: làmina impermeabilitzant del porxo de la planta primera 

 

 
Fotografia 319: làmina impermeabilitzant del porxo de la planta primera 

 

 
Fotografia 320: làmina impermeabilitzant del porxo de la planta primera 
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Fotografia 321: làmina impermeabilitzant del porxo de la planta primera 

 

 
Fotografia 322: làmina impermeabilitzant del porxo de la planta primera 

 

 
Fotografia 323: acabat de la coberta transitable 
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Fotografia 324: acabat de la coberta transitable 

 

 
Fotografia 325: acabat de la  coberta transitable 

 

 
Fotografia 326: acabat de la coberta transitable 
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Fotografia 327: acabat de la coberta transitable 

 

 
Fotografia 328: acabat de la  coberta transitable 

 
Varis                 18.01.2013 

 

 
Fotografia 329: pendents terrassa planta primera. 
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Fotografia 330: pendents terrassa planta primera. 

 

 
Fotografia 331: bonera terrassa planta primera. 

 
 

 
Fotografia 335: caixa d’escala amb arrebossat hidròfug 
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Fotografia 336: caixa d’escala amb arrebossat hidròfug 

 

 
Fotografia 338: tancament ceràmic exterior 

 

 
Fotografia 339: tancament ceràmic exterior 
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Varis                 31.01.2013 
 

 
Fotografia 340: paret exterior 

 

 
Fotografia 341: paret exterior 

 

 
Fotografia 342: paret exterior 
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Fotografia 343: preparació muret de contenció, armat 

 

 
Fotografia 344: preparació muret de contenció, tancament de la parcel·la 

 

 
Fotografia 345: muret de contenció, tancament de la parcel·la 
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Fotografia 346: muret de contenció, tancament de la parcel·la 

 

 
Fotografia 347: muret de contenció, tancament de la parcel·la 

 

 
Fotografia 348: muret de contenció, encofrat 
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Fotografia 349: muret de contenció, formigonat 

 

 
Fotografia 350: col·locació tubs metàl·lics per a falç sostre 

 

 
Fotografia 351: col·locació tubs metàl·lics per a falç sostre 
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Fotografia 352: col·locació tubs metàl·lics per a falç sostre 

 

 
Fotografia 353: col·locació tubs metàl·lics per a falç sostre 

 

 
Fotografia 354: col·locació tubs metàl·lics per a falç sostre 
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Fotografia 355: divisions interiors 

 

 
Fotografia 356: divisions interiors 

 

 
Fotografia 357: plànol 
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Fotografia 358: croquis 

 

 
Fotografia 359: badalot d’ascensor 

 

 
Fotografia 360: coberta no transitable acabat de graves 
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Fotografia 361: paret exterior amb cantonada circular 

 

 
Fotografia 362: paret exterior amb cantonada circular 

 

 
Fotografia 363: exterior 
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Tancament exterior              15.02.2013 
 

 
Fotografia 364: paviment interior 

 

 
Fotografia 365: paviment interior 

 

 
Fotografia 366: ruptura de pont tèrmic amb planxa metàl·lica 
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Fotografia 367: ruptura de pont tèrmic amb planxa metàl·lica 

 

 
Fotografia 368: ruptura de pont tèrmic amb planxa metàl·lica 

 

 
Fotografia 369: ruptura de pont tèrmic amb planxa metàl·lica 
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Fotografia 370: ruptura de pont tèrmic amb planxa metàl·lica 

 

 
Fotografia 371: ruptura de pont tèrmic amb planxa metàl·lica 

 

 
Fotografia 372: ruptura de pont tèrmic amb planxa metàl·lica 
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Fotografia 373: ruptura de pont tèrmic amb planxa metàl·lica 

 

 
Fotografia 374: muret de contenció 

 
 

Varis                 18.02.2013 

 
Fotografia 375: paret exterior 
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Fotografia 376: paret exterior 

 

 
Fotografia 377: detall paret exterior 

 

 
Fotografia 378: planta baixa 
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Fotografia 379: pintura bituminosa 

 

 
Fotografia 380: pintura bituminosa 

 

 
Fotografia 381: làmina impermeabilitzant 
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Fotografia 382: làmina impermeabilitzant 

 

 
Fotografia 383: junta metàl·lica làmina impermeabilitzant 

 

 
Fotografia 384: tub de desguàs 
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Fotografia 385: grada de planta primera 

 

 
Fotografia 386: planta baixa 

 

 
Fotografia 387: ignifugat  de protecció contra incendis 
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Fotografia 388: paret exterior 

 

 
Fotografia 389: prova d’estanqueïtat terrassa 

 

 
Fotografia 390: tubs de desguàs 
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Fotografia 391: tubs de desguàs 

 

 
Fotografia 392: tubs de desguàs (PE-HD) 

 

 
Fotografia 393: mestrejat paret escala 
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Fotografia 394: mestrejat paret escala 

 

 
Fotografia 395: escala 

 

 
Fotografia 396: coberta transitable 
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Fotografia 397: muntatge coberta transitable 

 

 
Fotografia 398: muntatge coberta transitable 

 

 
Fotografia 399: muntatge coberta transitable 
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Fotografia 401: punt de llum coberta 

 

 
Fotografia 402: bonera 

 

 
Fotografia 403: banys de planta soterrani, trasdossat de cartró guix 
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Fotografia 406: soterrani 

 

 
Fotografia 407: muntacàrregues zona cuina en planta soterrani 

 

 
Fotografia 408: bastida  
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Fotografia 409: paret exterior 

 

 
Fotografia 410: guia de subjecció porta corredissa 

 

 
Fotografia 411: planta baixa 
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Fotografia 412: paret interior 

 

 
Fotografia 413: exterior 

 

 
Fotografia 414: exterior 
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Fotografia 415: làmina impermeabilitzant 

 

 
Fotografia 416: làmina impermeabilitzant 

 

 
Fotografia 417: capa de separació 
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Fotografia 418: capa de separació 

 

 
Fotografia 419: bonera 

 

 
Fotografia 420: acabat amb formigó 
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Fotografia 421: acabat amb formigó 

 
Fotografia 422: acabat amb formigó 

 

 
Fotografia 423: acabat amb formigó 
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Terrasses                23.02.2013 
 

 
Fotografia 424: tub per a subjecció guia Klein porta corredissa 

 

 
Fotografia 425: tub per a subjecció guia Klein porta corredissa 

 

 
Fotografia 426: tub per a subjecció guia Klein porta corredissa 
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Fotografia 427: tub per a subjecció guia Klein porta corredissa 

 

 
Fotografia 428: acabat amb formigó continu 

 

 
Fotografia 429: acabat amb formigó continu 
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Fotografia 430: acabat amb formigó continu 

 

 
Fotografia 431: acabat amb formigó continu 

 

 
Fotografia 432: acabat amb formigó continu 
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Fotografia 433: acabat amb formigó continu 

 

 
Fotografia 434: acabat amb formigó continu 

 

 
Fotografia 435: dibuix especejament 
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Fotografia 436: acabat amb formigó continu 

 

 
Fotografia 437: acabat amb formigó continu 
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Varis                 08.05.2013 
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ACTA Nº1 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
 25/6/2012 Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 01 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.1 L’estat de l’obra és la següent: 

 Neteja del solar 
 Retirada d’arbres de la façana del parking de superfície y 

patis 
 Repicat de cimentació torreta de llum antiga que va 

apareixer durant la excavació 
 Excavació a cel abiert 
 Ejecució de pilots 
 Excavació de sabates y riostres 
 Muntatge de ferro de sabates y riostres 

28/06/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Per l’execució dels treballs de la retirada del 
árbres del solar, la propietat decideix aportar 
personal propi. S’observa que aquest personal 
careix d’equips de protecció individual i es 
desconeix la situación contractual. Vopi 4 
adverteix a la propietat y a la DF sobre aquest 
treballs i eludeix qualsevol responsabilitat sobre 
aquest. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A 

19/06/20
12 

2.2 

Per no afectar al ritme de l’obra Vopi 4 sol·licita a 
la DF i la propietat la documentació gráfica 
necessaria per poder valorar econòmicament una 
sèrie de partides que están fora del contracte. 

- Plànol acotat de la red de sanejament 
indicant clarament que canonada de PVC 
col·locar (PVC normal o geberit), les 
pendents, la situación dels pous de 
bombeig amb les altures, el detall de 
l’armat, la tapa a col·locar en la coronació 
per anar agafada amb la solera, etc. 

- Plànol acotat de la red de toma terra, amb 
el número de piques, l’anell de coure a 
realizar, indicant els diametres, etc. 

- Plànol del recorregut de canonades de 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

19/06/20
12 
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drenatge de murs, indicant zones a deixar 
passamurs per la connexió a la red de 
l’edifici. Tenin en conte que el mur que 
tanca el dipòsit que està més pròxim al 
parking de cotxes s’executarà encofrant a 
una cara, ja que, al desplaçar-se l’edifici 4 
metres no queda espai per poder treballar 
darrera. 

- Basandnos en el plànol de cimentació 
aprovat de la variant, indicar el final del mur 
dels dos patis per poder realizar ja la 
excavació, cimentació i mur.  

- Vopi 4 realitza plànol amb una proposta de 
final de mur que entrega a la DF en obra i 
que és aprovada. 

2.3 

En un altre ordre de cosas Vopi 4 indica a la 
propietat i DF que la impermeabilizació dels murs, 
siguint el projecte está compuesta per una emulsió 
bituminosa i després directament del terra d’ 
emplenat, aquesta solució és insuficiente i creiem 
que la idónea i que s’utiliza en gairebé tots els 
projectes és la utilizació de membranes asfáltiques 
y làmines drenants.  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

19/06/20
12 

2.4 
Vopi 4 solicita a la DF i propietat la definició del 
tancament zenital de l’escalera, ja que en el 
projecte surt totalment destapat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

19/06/20
12 

2.5 
Vopi 4 envia a la DF el plan de control de qualitat 
de l’obra. Aquest plan és aprovat verbalmente 
però Vopi 4 sol·licita que se signi. 

DF 
19/06/20
12 

2.6 

Vopi 4 solicita que se fixi un día y hora de la 
semana per les reunions d’ obra, i a la que asistan 
tots els integrants de la direcció d’ obra, per tractar 
els temes d’ obra y signar les correspondents 
actes d’ obra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

19/06/20
12 
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ACTA Nº2 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 02 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.2 L’estat de l’obra és la següent: 

 Hormigonat de sabates i riostres 
 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Per no afectar el ritme de l'obra Vopi 4 torna a 
solicitar a la DF i la propietat la documentació 
gràfica necessària per poder valorar 
econòmicament una sèrie partides que estan fora 
del contracte i si s'arribés a un acord executar. 
- Plànol acotat de la xarxa de sanejament, indicant 
clarament que canonada de PVC col · locar (PVC 
normal o GEBERIT), els seus pendents, la situació 
dels pous bombaments amb les seves altures, el 
detall d'armat si és que van armats, la tapa a 
col·locar en la seva coronació per anar agafada a 
la solera, etc. 
            - Plànol acotat de la xarxa de presa terres, 
amb el número de javelines, l'anell de coure a 
realitzar, indicant el seu diàmetre, esperes a 
deixar per a la CGP, etc. 
            - Plànol de recorregut de canonada de 
drenatge de murs, indicant zones a deixar 
passamurs per a la connexió a la xarxa del 
edificio. Teniendo en compte que el mur de 
tancament del dipòsit que està més pròxim al 
pàrquing de cotxes s'executarà encofrat a una 
cara, ja que al desplaçar l'edifici 4 metres no 
queda espai per poder treballar darrere. 
           - Basant-se en el pla de fonamentació 
aprovat de la variant, indicar el final del mur dels 
dos patis per a poder realitzar ja la seva 
excavació, fonamentació i mur. Vopi 4 realitza pla 
amb una proposta de final de mur que lliura a la 
DF en obra i que és aprovada. (S'adjunta a l'acta). 
Aquest pla és acceptat per totes les parts i se 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/07/20
12 
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signa en obra. 

2.2 

Per no afectar el ritme de l'obra Vopi 4 
torna a solicitar a la DF i la Propietat la 
documentació gràfica necessària per poder valorar 
economicament una sèrie Partides que estan fora 
del Contracte i si s'arribés a un acordar executar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/07/20
12 

2.3 

Vopi 4 solicita a la DF i propietat la definició del 
tancament zenital de l'escala, ja en el projecte 
apareix totalment a la intempèrie. Jon indica que 
això és així i que l'escala queda al descobert i que 
en tot cas es resoldrà més endavant en una altra 
fase d'obra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/07/20
12 

2.4 

Vopi 4 envía a la DF plan de control de calida de la 
obra. Este plan es aprobado verbalmente pero 
Vopi 4 solicita que se firme. Este plan es 
aprobado y firmado por todas las partes. 

DF 
05/07/20
12 

2.5 

Vopi 4 sol · licita que es fixi un dia i hora de la 
setmana per a les reunions d'obra, ia la qual 
assisteixin tots els integrants de la direcció d'obra, 
per tractar els temes d'obra i signar les 
corresponents actes d'obra. S'acorda que les 
reunions siguin els dijous a les 10:00 hores, 
excepte indicacions amb antelació per les parts 
implicades. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/07/20
12 

2.6 

Vopi 4 fa lliurament de la certificació n º 1 a la 
propietat, DF i Jon Tugores per a la seva 
signatura. Totes les parts signen la certificació 
però indiquen que caldria un desglossament de 
partides executes. Vopi 4 ha fet aquest 
desglossament i ha fet entrega a la propietat. 

VOPI 4 
05/07/20
12 
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ACTA Nº3 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 03 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.3 L’estat de l’obra és la següent: 

 Muntatge de alçats de mur  
12/07/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

La DF fa lliurament del pla de sanejament per a la 
xarxa soterrada de la planta soterrani. El pla lliurat 
és diferent al del projecte inicial, ja que 
incorporava alguns canvis, però al final es decideix 
utilitzar el mateix de projecte amb algunes 
anotacions que fa a la xarxa que va soterrada i la 
que va suspesa del sostre. 
La DF dóna per bo el plànol de xarxa de terres del 
projecte inicial per a la execució en obra. 
La DF no fa lliurament de plànols de la xarxa de 
canonada de drenatge i es comenta en obra que el 
recorregut sigui tot el extradós dels murs i que 
aquest tub desenvoque a les canals dels patis. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/07/20
12 

2.2 

Després replantejar en obra la posició de les 
canals dels patis de 1,00 metre d'ample seguint 
instruccions de la DF, s'observa que coincideix 
amb les riostres. Es decideix que es mantingui 
aquesta posició i que l'ample de la part més baixa 
del pou de recollida d'aigües es redueixi i es 
guanyi en llarg. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/07/20
12 

2.3 

Es replanteja en obra la posició del pou de 
bombament d'aigües fecals i s'observa que 
coincideix amb el formigonat d'un encep. A causa 
d'això la profunditat del pou és menor i es decideix 
que s'augmenti l'amplada i es mantingui la 
profunditat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/07/20
12 

2.4 

Vopi 4 informa que caldria definir i valorar el 
subministrament i col·locació de les tapes dels 
pous i les arquetes perquè quedessin col · locades 
i hormigondas al mateix temps que el paviment. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/07/20
12 

2.5 
La propietat i la DF signen les valoracions 
econòmiques que VOPI4 realitzar per a l'execució 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC

12/07/20
12 
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de xarxa de sanejament, presa terra, canals dels 
patis, rases de sanejament, tala d'arbres, 
impermeabilització murs. 

A/ DF 

2.6 
Vopi 4 pregunta a la DF i propietat si tenen previst 
donar algun color d'acabat al paviment del 
soterrani. La DF indica que l'ha de consultar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/07/20
12 

2.7 

Es defineix en obra que l'esglaó que queda entre 
el formigó acabat del soterrani i la base de la 
canal serà de 30 cm en el punt més baix que 
s'anirà reduint quan es donin les pendents. L'armat 
de pous serà d'un mur de diàmetres 12 cada 
20cm. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/07/20
12 
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ACTA Nº4 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 10:00 12:30 acta de reunió nº: 04 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.4 L’estat de l’obra és la següent: 

 Formigonat de murs 
19/07/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Jon Tugores s'indica a Vopi 4 que s'hauria de 
desplaçar el mòdul de lavabos del soterrani i per 
tant la xarxa de sanejament. Vopi 4 sol·licita pla 
d'aquestes modificacions i acotat. La DF realitza 
pla en Autocad en la mateixa obra i indica a Vopi 4 
que acoti les esperes i el recorregut dels tubs 
sobre aquest mateix pla. Vopi 4 indica que no 
assumirà cap responsabilitat sobre si les esperes 
dels tubs no estan en el lloc correcte un cop es 
disposin els sanitaris, ja que no se li ha 
subministrat la documentació acotada. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

19/07/20
12 

2.2 

Vopi 4 indica a Jon Tugores que fa alguns mesos 
a la reunió del despatx de Boma es va preguntar 
per la resistència al foc que ha de complir 
l'estructura de l'edifici i les escales a dia d'avui 
encara no s'ha donat resposta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

19/07/20
12 

2.3 

Vopi 4 pregunta a Jon Tugores que acabat es vol 
per al paviment del soterrani. Jon indica que sigui 
formigonat i remolinat sense color. També en un 
pla d'obra indica els talls a realitzar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

19/07/20
12 

2.4 

Vopi 4 pregunta a Jon Tugores i la DF la posició 
de la tapa del pou de bombes de fecals. Jon indica 
que li és indiferent, que es col·loqui en qualsevol 
punt del pou. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

19/07/20
12 

2.5 
La propietat i la DF signen la valoració econòmica 
que VOPI4 realitzar per a l'execució de les tapes 
de les arquetes. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF/ VOPI 
4 

19/07/20
12 
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ACTA Nº5 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 05 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.5 L’estat de l’obra és la següent: 

 Instal·lació de posta de terra enterrada 
 Sanejament enterrat 
 Obra civil de pous de vombeig i canal de patis 
 Solera de planta sotan 
 Encofrat de sostres de planta sotan 

26/07/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 
Jon Tugores s'indica a Vopi 4 que el RF que ha de 
complir l'estructura de l'edifici és 90 minuts 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

26/07/20
12 

2.2 

Vopi 4 indica a Jon Tugores que fins on cal 
col·locar la impermeabilització de l'extradós dels 
murs. Jon indica que la impermeabilització es 
realitzi en tota l'alçada del mur fins a la part on 
s'acaba el voladís de l'edifici. És a dir els 
voladissos dels dos patis. A partir d'aquí es 
col·locarà una rematada en tota la seva vertical. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

26/07/20
12 
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ACTA Nº6 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 06 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.6 L’estat de l’obra és la següent: 

 Col·locació de revoltons en sostre de la planta sotarrani 
 Armat de sostre de la planta sotan 
 Formigonar de sostre de la planta sotan 

02/08/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Alvar Gallostra s'indica a Vopi 4 que la escala de 
planta soterrani a planta baixa anirà sense ull, 
deixant constància que per poder executar-se els 
trams de l'escala s'ha de deixar una dimensió el 
mínima possible. (aproximada de 3 - 4 cm d'ull) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

02/08/20
12 
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ACTA Nº7 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 07 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.7 L’estat de l’obra és la següent: 

 Execució d’escala de planta sotan a planta baixa 
 Col·locació del sistema de impermeabilització del tradossat 

dels murs de planta sotan 
 Relleno de graves i terres de trasdós dels murs de planta 

sotan 

10/08/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Jon Tugores i Alvar Gallostra s'indica a VOPI4 
d'aplicar els principis de l'acció preventiva que es 
recullen en l'article 15 de la LPRL, i en particular 
una de les activitats de l'art. 10 dels principis 
generals aplicables durant l'execució de l'obra del 
RD1627/1997, el manteniment de l'obra en bon 
estat d'ordre i neteja. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

10/08/20
12 

2.2 

Jon Tugares i Alvar Gallostra s'indica a VOPI4 de 
complir i fer complir al personal que estableix 
l'PSS al que es refereix l'art. 7 del RD1627/1997. 
Deixant constància que si no es compleix el que 
estableix paralitzaran els treballs de l'obra. 
En particular, en la fase de l'estructura que es 
troba l'obra, execució de l'estructura metàl · lica. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

10/08/20
12 

2.3 

Alvar Gallostra s'indica a VOPI4 de fer-li arribar la 
documentació a que fa als certificats de qualitat 
dels materials utilitzats en l'execució de les 
partides de l'obra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

10/08/20
12 
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ACTA Nº8 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 08 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.8 L’estat de l’obra és la següent: 

 Replenat de graves i terres de trasdós dels murs de planta 
sotan 

16/08/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Vopi 4 indica a Jon Tugores ia la DF que si hi ha 
algun perfil que no vagi a quedar ocult i que s'hagi 
ignifugar amb algun acabat diferent a la 
vermiculita contemplada. Jon Tugores indica que 
es projecti tota l'estructura amb vermiculita. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

16/08/20
12 

2.2 

Vopi 4 indica a Jon Tugores ia la DF que després 
de realitzar les comprovacions de diferència 
d'altura entre les previsions realitzades per 
l'ajuntament per a la connexió al clavegueram 
d'aigües fecals i pluvials, el desnivell existent és 
de 6 cm en aprox. 20-25 metres. Per tant es 
decideix que la canonada prevista per a 
l'evacuació de les aigües pluvials es mantingui i 
amb aquesta pendent és suficient, però no obstant 
això per a la canonada d'aigües fecals es demana 
a Vopi 4, que pressuposti la col·locació d'una 
canonada previsió en el recorregut previst per a la 
canonada de PVC i l'execució d'un pou de 
bombament de dimensions aproximades de 
80x80cm. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

16/08/20
12 

2.3 

Vopi 4 indica a Jon Tugores i la DF que buits 
deixar a les parets de tancament dels nuclis de les 
escales per a posteriors col·locacions de portes. 
Es decideix que es deixi un pas aproximat del 
ample del desembarcament de tots els replans que 
donen a les diferents plantes que és 
d'aproximadament 1,50 metres. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

16/08/20
12 

2.4 
La DF sol·licita als Vopi 4 els certificats de qualitat 
dels perfils emprats en l'estructura metàl·lica. Vopi 
4 indica que conforme l'empresa contractada per a 

VOPI 4 
16/08/20
12 
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la seva execució se'ls vagi lliurant, els lliurarà a la 
DF. 
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ACTA Nº9 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 09 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.9 L’estat de l’obra és la següent: 

 Estructura metàl·lica montada en un 100% 
23/08/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Vopi 4 indica a la DF i propietat que es vol fer amb 
un sobrant de terres emmagatzemats al final del 
solar. La propietat indica que es col·loqui al costat 
de la terra col·locada en rampa d'accés a la planta 
baixa de l'edifici. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

23/08/20
12 

2.2 
Vopi 4 lliurament a la DF tots els resultats de les 
inspeccions realitzades, seguint el pla de control 
de qualitat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

23/08/20
12 

2.3 

Vopi 4 lliurament valoració econòmica del canvi de 
tub de PVC per tub de pressió en el extradós de 
mur paral · lel al pàrquing de cotxes existent. La 
Propietat accepta la valoració però indica que 
s'extregui el pou previst en aquest preu. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

23/08/20
12 
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ACTA Nº10 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 10 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.10 L’estat de l’obra és la següent: 

 Col·locació de xapa grecada 
30/08/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 
Vopi 4 lliurament a la DF i propietat les 
certificacions del mes d'agost i del pendent d'obra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/08/20
12 

2.2 

La DF indica que passarà per obra dimecres que 
ve per veure la col·locació dels connectors, abans 
de la seva formigonat, per això s'avança la reunió 
al proper dimecres 4 d'agost a les 12:00 hores. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/08/20
12 
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ACTA Nº11 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 11 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.11

L’estat de l’obra és la següent: 
 Col·locació de connectors 

05/09/20
12 
 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsable Data 

2.1 

La DF i Àngel Obiol fan una visita conjunta per 
supervisar la col·locació de la xapa grecada, 
connectors i soldadures de l'estructura metàl·lica. 
Després d'aquesta revisió s'observa que falta 
col·locar connectors a les bigues del perímetro. La 
DF i Àngel Obiol acorden posar un connector tipus 
HILTI que va ancorat a l'estructura en lloc de 
soldat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

05/09/20
12 
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ACTA Nº12 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 12 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.12

L’estat de l’obra és la següent: 
 Col·locació de connectors 

12/09/201
2 
 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

La propietat i Vopi 4 acorden no executar la 
partida del arrebossat i pintura dels nuclis d'escala 
amb un import de 8.241,95 €. Vopi 4 deixarà en 
obra les tanques Rivisa col·locades en el 
perímetre de l'obra, el provisional de llum i aigua, 
deixarà també les casetes d'obra fins al final del 
mes de setembre de 2012. Finalment Vopi 4 
retirarà tota la seva publicitat deixant únicament 
les bases metàl · liques de suport del cartell 
metàl·lic. Vopi 4 pregaria no pernoctar en l'obra 
amb altres contractistes fins a final de mes de 
setembre, en què està prevista la finalització 
aproximada del contracte en vigor més els preus 
contradictoris aprovats durant l'obra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/09/201
2 
 

2.2 

La DF s'indica a Vopi 4, que no s'ha de posar cap 
arqueta en el sanejament exterior que va col·locat 
a l'extradós del mur que limita amb el pàrquing de 
cotxes existent. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/09/201
2 
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ACTA Nº13 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 13 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Vopi 4 

Asistents 

Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

Raúl Aliseda VOPI 4 raul.aliseda@vopi4.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.13 L’estat de l’obra és la següent: 

 Formigonat dels forjat col·aborants 
 Formigonar de escales finalitzades 
 Rases de sanjemant exterior 
 Sanejament exterior finalitzat 
 Tancaments del nucli d’escala al 75% finalitzat 
 Protección rf estructura metàl·lica 75% finalitzat 

20/09/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Vopi 4 indica a la propietat i la DF que el projectat 
de Vermiculita per a la protecció de l'estructura 
metàl·lica no està preparat per romandre a la 
intempèrie i que s'hauria de protegir el més aviat 
possible perquè no es deteriori. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

20/09/20
12 

2.2 

Vopi 4 indica a la propietat i la DF que el projectat 
de Vermiculita per a la protecció de l'estructura 
metàl·lica no està preparat per romandre a la 
intempèrie i que s'hauria de protegir el més aviat 
possible perquè no es deteriori. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

20/09/20
12 

2.3 

Vopi 4 indica a la propietat i la DF que aquesta 
setmana finalitza gairebé la totalitat dels treballs i 
insta la signatura de l'acta de recepció provisional 
d'obra per a la visita d'obra de la setmana que 
serà el proper dijous 27 de Setembre a les 10:00 
hores. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

20/09/20
12 
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ACTA Nº14 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 14 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.14 L’estat de l’obra és la següent: 

 Treballs de replanteig a la Planta Soterrani 
 La paret de tancament de planta baixa es troba 

pràcticament finalitzada(nomes queda pendent la realització 
de la cara interior amb aïllament i cartró-guix). 

 Queda pendent la concreció de la façana. 
 S’ha realitzat la prova d’estanqueïtat a la planta coberta 

30/11/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

La propietat informa que s’ha estat reunint amb 
ascensoristes i planteja la possibilitat a la DF de 
substituir l’ascensor hidràulic de projecte per un 
ascensor elèctric. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.2 

Es planteja per la següent setmana una reunió 
amb el cuiner per replantejar el funcionament de 
la cuina (la propietat planteja un canvi de 
necessitats). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.3 

Assisteix a la reunió un industrial de lames de 
ceràmica per a la façana i la DF pregunta al 
mateix si existeix la possibilitat de realitzar una 
peça sencera de 2,60 metres de longitud.   

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 
 

2.4 
Es recorda a la propietat que s’haurà de fer un 
repàs del projectat ignífug de l’estructura abans 
de tancar l’estructura. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.5 
Es recorda a la propietat que s’hauran de 
repassar el tensat dels cables de l’estructura ja 
que s’han detectat alguns cables poc tensats. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.6 

S’haurà d’acordar una reunió amb l’empresa que 
va realitzar l’estructura VOPI 4 per tal que 
arreglin els detalls pendents i el tensat dels 
cables. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.7 
Es proposa a la propietat la possibilitat de 
col·locar carpinteria oscil·lo batent. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.8 A la reunió de dilluns vinent es marcarà al terra ESGLÉSIA 30/11/20
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la divisió de les carpinteries en planta. EVANGÉLIC
A/ DF 

12 

2.9 
Es defineixen els tancaments de les cambres 
d’instal·lacions. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.10 

S’han replantejat els banys i el muntacàrregues 
de la cuina i la DF dona la conformitat. (S’han 
modificat les mesures dels banys que passen de 
2,06 metres de projecte a 1,99 metres) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.11 
La DF confirma que el traster de sota l’escala no 
pot donar a l’escala. Es decideix el tancament del 
traster de sota l’escala. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.12 
La DF informa que totes les portes que es 
realitzin han de ser a tota alçada. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.13 
La DF detecta que les parets del muntacàrregues 
no son del tot rectes i que s’haurà de corregir en 
l’enguixat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.14 
La propietat informa a la DF que s’haurà de 
modificar la distribució de la cuinaper el 
funcionament que l’església necessita. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.15 
El pou d’aigua s’ha arrebossat amb hidrofix 
(Fixcer) per tal de donar un tractament 
impermeable. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.16 
La caixa d’escala s’ha arrebossat la part superior 
amb un morter hidròfug Sikatop seal 107 líquid i 
morter impermeabilitzant. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.17 
Es decideix col·locar una franja de porexpan en 
el contacte entre el tancament de façana i 
l’estructura per evitar fissures. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.18 

El mur de la planta soterrani esta endinsat 
respecte el tancament de planta baixa, fet que 
provoca que s’haurà de perforar lleugerament el 
forjat del terra de la planta baixa per col·locar els 
colzes dels desaigües de les terrasses de la 
planta primera. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.18 
Queden pendents les mesures dels marcs 
segons mail enviat per la propietat en data 28-
11-2012. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.19 
Queda pendent decidir la col·locació exacte dels 
desaigües de les terrasses exteriors. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.20 
Queden pendents de decidir els acabats de la 
façana per part de l’arquitecte, donat que es 
planteja una modificació respecte del projecte. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.21 
Durant la setmana anterior s’ha realitzat la prova 
d’estanqueïtat de la coberta i no s’ha detectat 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC

30/11/20
12 
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cap fuga, per tant es dona per correcte la 
col·locació de les teles. 

A/ DF 

2.22 

La caixa d’escala dividirà dues tipologies de 
coberta, la part petita amb graves (no transitable) 
i la part gran amb acabat de rajola ceràmica 
(transitable), per tant es un canvi respecte la 
coberta de projecte. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.23 
Queda pendent de decidir l’acabat ceràmic de la 
planta coberta, la propietat planteja tres 
possibilitat en mail enviat en data 28-11-2012. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 
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ACTA Nº15 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 15 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.15 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’està realitzant el tancament exterior amb obra de la caixa 
de l’ascensor. 

 S’han finalitzat les capes de la coberta a falta de la 
col·locació de l’acabat ceràmic,(zona transitable) a l’altre 
part queden pendents de veure fitxes del sistema. 

 S’han realitzat les perforacions dels desaigües a la part 
exterior de la planta primera. 

 S’estan rematant les parts superiors del mur de planta 
baixa. 

18/12/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Es descarta la possibilitat de col·locar armaris de 
cuina en contacte amb la façana ja que no 
quedaria espai per treballar, donat que hi ha una 
illa a la part central. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.2 
La DF planteja la possibilitat de col·locar una 
estanteria ample sota el replà de l’escala per 
aprofitar l’espai (zona d’accés a la cuina). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.3 
Es confirma que s’accedirà al traster de sota 
l’escala des del pas situat davant dels banys. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.4 

La DF informa que s’haurien de començar a 
compactar les terres dels talussos i 
que l’escala situada en el talús de la zona de la 
cuina anirà centrada amb la porta de sortida. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.5 

La DF planteja la possibilitat de suprimir la porta 
que uneix la cuina amb la cambra 
d’instal·lacions, donat que es pot accedir a la 
cambra d’instal·lacions per l’exterior. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.6 
L’arquitecte informa de les intencions de fer una 
transició de material a la zona del menjador ( 
combinació entre cartró-guix i formigó). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.7 
La porta antipànic de sortida ha de portar una 
zona fixe a la part superior. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC

18/12/20
12 
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A/ DF 

2.8 

La DF planteja eliminar la reixa superior de la 
carpinteria de la zona del menjador i mantenir la 
de la zona de la cuina (per tal de prendre la 
decisió s’hauria de tenir una reunió amb els 
industrials de clima) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.9 
La propietat manifesta que el ferrer està 
preparant els marcs metàl·lics. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.10 
Queda pendent demanar mostres de fusta 
natural per al paviment 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.11 
La propietat ha portat mostres de panot de dos 
colors per a la zona d’accés. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.12 
La DF sol·licita una prova d’arrebossat exterior a 
la façana per definir rugositats, curvatures i color.

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.13 

Es planteja la possibilitat que l’ascensor no doni 
a l’exterior (tema pendent de definir). 
La propietat plantejatornar al mur cortina ja que 
manifesta que les altres propostes presentades 
son molt cares.  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/12/20
12 

2.14 La DF sol·licita mostres de paviment  color arce. 
ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.15 
S’ha decidit col·locar una rajola ceràmica de 
color blanc de 15 x 29. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.16 
S’ha impermeabilitzat la part de caixa d’escala 
que dona a planta coberta i es realitzarà una 
prova de pavimentació de la mateixa. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 

2.17 
Queda pendent de definir l’alçada exacte del 
muret de planta coberta i la col·locació dels 
endolls. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

30/11/20
12 
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ACTA Nº16 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 16 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.16 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’estan realitzant proves per a la realització de les 
cantonades del tancament de la Planta Baixa, i s’està 
arrebossant la part inferior de les corbes. 

 La coberta es troba finalitzada, pendent de la col·locació de 
l’acabat ceràmic i/o graves. 

28/12/20
12 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Es pot efectuar el tall a les cantonades segons 
indicacions donades en obra per tal d’efectuar 
posteriorment el cantell arrodonit. (es sol·licita 
una prova en una de les cantonades) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.2 

La DF informa que s’hauria de procedir al 
compactat dels dos talussos de terres per a la 
correcta execució del pre-esglaonat. L’escala 
exterior de la zona de la cuina es separarà 
aproximadament la mateixa distancia que el vidre 
fix (70 cm) i la de zona del menjador 20 o 30 cm. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.3 
La zona posterior de les portes d’accés principals 
de fusta s’haurà de realitzar amb un arrebossat 
llis. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.4 
La propietat informa que dilluns vinent es 
procedirà a tallar un arbre i podar l’altre existent. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.5 

Es decideix continuar la corba passant a la part 
superior de les portes d’accés de la planta baixa 
(es col·locarà un trencaaigües). També es 
decideix afegir una part massissa amb obra que 
s’indica on anirà en el mateix moment de la 
visita.(fins a la línea del doble espai). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.6 
L’acabat del paviment de la planta soterrani serà 
de formigó vist amb un tractament superficial de 
protecció. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.7 
Queda pendent definir la il·luminació de les 
zones verdes dels talussos, s’estudiarà la 
possibilitat de col·locar una led sota el punt 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 
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corbat de la part inferior de la façana de planta 
baixa. 

2.8 
S’ha d’enderrocar la paret de la caixa de 
l’ascensor ja que el mur cortina entra en conflicte 
d’execució amb la paret efectuada 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.9 

La DF manifesta que no es pot tancar el 
contracte amb l’industrial sense haver revisat els 
plànols de l’industrial segons les indicacions que 
es donen en la present visita. 

REUNIÓ 
REINALCO 

28/12/20
12 

2.10 

P.Soterrani Zona menjador- Vidre a tota alçada 
Stadip 8 +8 transparent col·locat a testa siliconat 
amb un marc perimetral d’alumini de color plata 
mate + antipànic amb tarja fixa a la part superior 
( pany de clau per fora amb moll de recuperació). 
L’arquitecte sol·licita que els marcs superior, 
inferior i perimetrals tinguin la mateixa mesura 
(40x40 aprox. amb junquillo per la part interior). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.11 

P.Soterrani Zona cuina- seqüència 
 Fixa 0,75 m / porta antipànic 1,00 m / 1 muntant 
de 12 +4+4 coincidint amb el final del muntaplats 
/ antipànic / i fixa final a la zona d’instal·lacions. 
(vidre a tota alçada Stadip 6+6). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.12 

PB Zona accés:Corredera fins a la línea del 
doble espai.  L’arquitecte manifesta que en 
principi serà negre mate per fora i blanc mate per 
dins ( L’arquitecte enviarà els rals abans de 
l’execució de les carpinteries). Les altres 
carpinteries zona bar i finestres arbrades les 
realitzarà un industrial fuster.(no es realitzaran 
amb alumini sinó amb fusta natural al igual que 
les portes d’accés a l’església). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.13 

P1 Zona doble espai i accés:  
S’haurà de col·locar una subestructura collada a 
l’estructura per poder subjectar les carpinteries, 
la part superior es tancarà amb alguna planxa 
tipus sandwitch ja que el fals sostre exterior serà 
de xapa metàl·lica deploye perforada amb 
il·luminació per fluorescència. 
La porta d’accés a l’exterior pel costat oposat a 
l’ascensor serà pivotant i tots els vidres de la 
zona del doble espai seran de 8+8 i es 
col·locaran a testa.(alçada aproximada de 3,10 
metres). La barana del doble espai serà de vidre, 
es separarà 10 cm dels laterals, tindrà una 
alçada de 90 cm i anirà subjectada amb una U 
inferior per davant del forjat enrasada 
nferiorment amb el fals sostre. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 
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2.14 

P2 Zona mur cortina: DF i propietat decideixen 
col·locar un vidre parsol verd templat. 
L’arquitecte manifesta que vol col·locar un vinil 
exterior enganxat al vidre per emfatitzar 
l’estructura ( enviarà plànol amb el vinils 
dibuixats), que informa que probablement serà a 
les zones de les diagonals i les creus. 
Hi haurà 8 obertures en tisora ( 4 a cada costat), 
per oferir una ventil.lacio creuada. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

28/12/20
12 

2.15 
S’ordena la col·locació d’una barana al mur de 
formigó de la zona del talus. 

SEGURETAT 
28/12/20
12 
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ACTA Nº17 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 17 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.17 L’estat de l’obra és la següent: 

 Es troba finalitzada la pavimentació de la coberta plana 
pendent únicament dels sòcols perimetrals. 

 S’ha finalitzat l’ampliació del muret perimetral de la planta 
coberta. 

 Queda pendent de col.locar el geotextil i les graves a la part 
de la coberta on aniràn les instal.lacions. 

 S’està treballant en la impermeabilització de la terrassa 
exterior de planta primera.(durant aquesta setmana s’han 
realitzat les proves d’estanqueïtat a la terrassa exterior). 

11/01/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

 
La DF confirma que les finestres arbrades de la 
Planta Baixa seran de fusta però amb un premarc 
de ferro com els de les portes de l’entrada 
principal. 
(S’ha de parlar amb el ferrer ja que no se li va 
donar a pressupostar aquesta part) 
L’arquitecte enviarà un plànol amb pdf amb el 
dibuix, encara que es definirà el dibuix exacte en 
obra. 
També queda pendent pel ferrer comentar la 
col·locació d’un premarc a la planta primera 
(zona doble espai) per al correcte encontre entre 
carpinteria i paviment. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.2 
La DF recorda que s’hauria d’anar preparant el 
compactat de les zones de talussos i pre-
esglaonat abans de l’inici de les pluges. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.3 
La DF recorda que s’hauria d’anar preparant el 
compactat de les zones de talussos i pre-
esglaonat abans de l’inici de les pluges. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.4 

La propietat sol·licita a l’arquitecte un plànol amb 
el disseny del jardí. 
L’arquitecte manifesta que treballarà amb tres 
materials herba, panot i fusta tropical.(en cas que 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 
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la fusta tropical no entri en preu es pot estudiar 
la opció d’algun adoqui específic). 

2.5 

La propietat sol·licita plànol de la paret en planta 
a executar a la zona de l’entrada. La DF informa 
que la paret anirà de la línia del doble espai fins 
al pilar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.6 
Queda pendent per part de la propietat presentar 
les propostes d’ascensors. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.7 

La DF proposa substituir les rajoles de colors de 
la terrassa exterior de planta primera per un 
paviment continu amb juntes per a exterior (tipus 
pàrquing) pintat per la cara exterior per evitar 
decoloracions. 
El color dependrà de l’actuació a realitzar per 
Mika Utzon. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.8 

La DF dona com a valida la solució d’acabat de 
la part superior de la caixa d’escala per a les 
altres plantes sense els additius 
impermeabilitzant (acabat fi). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.9 

La DF proposa rematar amb planxa la part 
superior de les parets de 15 cm de la caixa 
d’escala. (Las resolució de la part central servirà 
per col·locar-hi la il·luminació). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.10 
La DF proposa un dia de visita a cases de 
materials per anar definint acabats. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.11 

La Propietat manifesta que quan tingui els 
plànols de l’enginyer d’instal·lacions els enviarà 
a la DF per a realitzar una revisió abans de 
procedir a la seva execució. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

11/01/20
13 

2.12 
Queda pendent de col·locar la tanca de seguretat 
a la zona del talús 

SEGURETAT 
11/01/20
13 
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ACTA Nº18 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 18 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.18 L’estat de l’obra és la següent: 

 Es troba finalitzada la pavimentació de la coberta plana 
pendent únicament dels sòcols perimetrals. 

 S’ha finalitzat l’ampliació del muret perimetral de la planta 
coberta. 

 Queda pendent de col.locar el geotextil i les graves a la 
part de la coberta on aniràn les instal.lacions. 

 S’està treballant en la impermeabilització de la terrassa 
exterior de planta primera.(durant aquesta setmana s’han 
realitzat les proves d’estanqueïtat a la terrassa exterior). 

18/01/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

 
La propietat ha de contactar amb industrials per 
veure preus per realitzar una barana amb tela de 
tenis per tal de poder realitzar un comparatiu de 
preu amb una barana de malla metàlica. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/01/20
13 

2.2 
S’ha de convocar al ferrer per la pròxima reunió 
per parlar de les baranes a realitzar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/01/20
13 

2.3 

La DF decideix que es substituirà el paviment de 
ceràmica colorejada de la terrassa de planta 
primera per un paviment continu colorejat amb 
juntes (L’arquitecte enviarà plànol amb les juntes 
dibuixades). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/01/20
13 

2.4 

L’arquitecte enviarà perspectiva de la solució de la 
barana situada a la planta coberta (Zona caixa 
d’escala i ascensor) informa que serà una solució 
lleugera, probablement amb el mateix tipus 
d’acabat que la barana de tota la coberta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/01/20
13 

2.5 
L’arquitecte proposa convocar una reunió al seu 
despatx a principis de febrer pel tal de decidir 
acabats. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

18/01/20
13 
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ACTA Nº19 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 19 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 

Daniel Requena 
Reinalco 
Enginyer Sergi 

Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.19 L’estat de l’obra és la següent: 

 Assisteix a l’obra Reinalco per prendre les mesures per a 
la fabricació i Sergi per comentar el clima de la Planta 
Soterrani i Planta Baixa. 

 Reinalco informa que a partir de la presa de mesures 
seran 4 o 5 setmanes de fabricació i el muntatge de 
l’estructura aproximadament en tres setmanes. 

 S’ha realitzat la divisió entre la cuina i la cambra 
d’instal·lacions. 

31/01/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 
Al final de febrer es retirarà el mòdul de serveis i 
es muntaran definitivament a la planta Soterrani 
aprofitant els banys definitius. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.2 

En els tancaments d’alumini a realitzar per 
Reinalco a la zona del menjador es decideix 
seguir l’alineació del terra, i es rematarà a la part 
superior amb una planxa per donar una 
uniformitat. S’adoptarà la mateixa solució a la 
zona de la cuina. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.3 

S’ha realitzat una divisió al soterrani que no 
estava en el projecte (ubicada dins la cambra 
d’instal·lacions). 
La DF proposa enderrocar la part superior de la 
paret per tal de donar il·luminació a la part mes 
interior. 
Solució segons dibuix de l’arquitecte en obra 
(paret i porta blanca amb remat superior de fusta 
de pi coperitzat) amb o sense vidre superior, 
depenent de la normativa de cambres 
d’instal·lacions. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.4 
Es recorda que es van proposar unes lleixes 
(zona sota replà escala) que podrien ser de fusta 
de pi coperitzat amb un llum fluorescent a 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 
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l’extrem. 
Es proposa realitzar divisions d’aproximadament 
50 cm. 

2.5 
Es proposa una il·luminació amb focus (a la zona 
del porxo de la cuina) per il·luminar el tal·lus i la 
sortida d’emergència de la cuina. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.6 

Estudiar la solució de posar 1 o 2 cassetes sobre 
l’escenari amb conducció lineal per els dos 
laterals longitudinals del doble espai. ( S’haurà 
d’aïllar acústicament amb llana de roca el fals 
sostre) Segurament el trasdossat podria actuar 
com a plenum. 
Els retorns estaran a la zona de control i la 
impulsió es realitzarà amb toveres per enfocar 
millor les zones mes problemàtiques. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.7 
Es repassen amb el paleta les mides de les 
diferents planxes a sol·licitar al ferrer3 de 65 
(2,90)/ 3 de 50 (2,90) 3 de 16 (3,50) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.8 

S’han soldat perfils al sostre per a la col·locació 
dels tancaments d’alumini de la zona del doble 
espai que han malmès l’ignigugat de l’estructura. 
S’hauran de repassar els ignifugats malmesos. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.9 
 El mur cortina ha quedar lleugerament per sota 
del nivell de la xapa metàl·lica del fals sostre 
exterior (es realitza croquis en obra). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.10 

S’ha de netejar la tela impermeable per evitar 
que quedi perforada i s’hauria de protegir el mes 
aviat possible ja que qualsevol petita fuga podria 
comportar un problema d’humitats important. 
Es recorda que s’ha de protegir la tela mentre el 
soldador estigui realitzant feines pròximes a teles 
asfàltiques. 
S’haurà de realitzar una prova d’estanqueïtat 
d’aquesta part de la terrassa. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.11 

Reinalco presenta tipus de perfils i es decideix 
un en obra. (La porta d’accés a la terrassa serà 
pràcticament a nivell per accesibilitat de 
minusvàlids). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.12 
L’arquitecte enviarà per mai el dibuix presentat 
en obra amb els especejaments amb llautó a 
realitzar a la terrassa. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2-13 

S’ha enderrocat la paret de la zona de l’ascensor 
i s’ha tallat el badalot de l’ascensor segons 
indicacions de les actes anteriors amb la seva 
corresponent impermeabilització 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.14 
Queden pendents de compaginar amb el 
fabricant de les baranes de la planta coberta els 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC

31/01/20
13 
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talls a realitzar al remat del mur cortina per a la 
col·locació de les baranes. 

A/ DF 

2.15 

L’arquitecte enviarà dibuix escanejat amb 
l’acabat de les baranes que ha mostrat durant la 
visita d’obres (zona caixa d’escala i badalot 
ascensor 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.16 
Les instal·lacions (endolls en el muret perimetral 
de la coberta) han de sortir pel lateral del muret 
de planta coberta 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

31/01/20
13 

2.17 
A la Planta baixa s’han de clavetejar amb claus 
les fustes que tapen els forats d’instal·lacions 
(Realitzar un repàs a les altres plantes). 

SEGURETAT 
31/01/20
13 

2.19 

S’han de revisar les baranes de seguretat a totes 
les plantes donat que s’ha detectat durant la 
visita que algunes no estan ben subjectades ja 
que s’han mogut per a la realització de tasques ( 
zona coberta i zona planta primera terrassa) 

SEGURETAT 
31/01/20
13 
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ACTA Nº20 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 20 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.20 L’estat de l’obra és la següent: 

 Es convoca a la reunió als següents industrials:Ferrer, 
Fuster, Clima, Electricitat, Contra-Incendis, Formas 
(lluminàries). 

 La propietat haurà d’aportar mostres de tots els paviments. 
 S’haurà de revisar durant la visita la proposta de gas i 

fontaneria. 
 

07/02/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 
Es retorna a la idea original de projecte de 
col·locar una reixa lineal a la fusteriade la cuina. 
( s’ha de trucar a Reinalco per avisar del canvi). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.2 
A la zona de la sala multi ús no hi ha problemes 
d’alçada (fals sostre suficient). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.3 
A la zona cuina la maquinaria serà del tipus 
mural. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.4 

A la sala en principi es col·locaran 2 maquines 
(en cas de ser necessari per càlcul es col·locarà 
una màquina complementaria a la zona de 
control). 
La impulsió es realitzarà per la zona del doble 
espai amb toveres orientables. 
S’estudiarà la possibilitat de realitzar el retorn 
per sota de l’escenari. 
La ventilació amb recuperador necessària per 
normativa anirà ubicada a la zona de  control. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.5 
A la zona del bar no hi ha modificació respecte el 
projecte original. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.6 

La impulsió serà amb un difusor rotacional per la 
zona de la platea i el retorn per la part frontal del 
fals sostre amb una reixa lineal. 
Queda pendent definir el model de difusor 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 
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rotacional. 

2.7 

Es decideix col·locar un equip per als dos 
despatxos del fons i a la resta de zones, cada 2 
espais una màquina. 
A la zona infantil es proposen difusors 
rotacionals. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.8 

Queda pendent una reunió amb l’industrial de les 
plaques solars per comprobar la ubicació de les 
plaques i la possible interferència amb les 
màquines de clima. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.9 
La maquinaria de clima ha d’anar col·locada el 
mes a prop possible de la caixa d’escala. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.10 
El pladur quedarà a 1,00 metres del terra i 
quedarà per tant el formigó vist a la part inferior. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.11 
Queda pendent per part de la propietat presentar 
models de caixetins. (aportar mostra de simon 82 
en color negre).  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.12 
A la sala s’ha de deixar una previsió de dos 
punts de projecció (2 endolls i suport). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.13 
S’informa de la il·luminació exterior de la zona 
del porxo (1 focus a cada costat). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.14 
S’ha de deixar un corrugat en previsió per a una 
il·luminació a les dues escales exteriors. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.15  A la zona de l’escala: Fluorescent lineal fixat. 
ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.16 

Queda pendent decidir la col·locació de les 
lluminàries de la sala ( l’arquitecte enviarà un 
plànol en pdf escanejat amb la col·locació de les 
mateixes). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 

2.17 
Queda pendent una reunió en obra per repassar 
amb l’instal·lador planta per plant  l`ubicació de 
lluminàries i endolls. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/02/20
13 
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ACTA Nº21 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 21 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.21 L’estat de l’obra és la següent: 

 
12/02/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

A la sala l’arquitecte proposa col·locar la fusta 
natural presentada per la propietat en sentit 
transversal ( el mateix paviment es col·locarà a 
la part frontal de l’escenari). 
S’aprova la mostra presentada per la propietat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.2 
La propietat presenta mostres del panot de la 
zona d’exterior, vestíbul i caixa d’escala.( La DF 
sol·licita una variant del mateix). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.3 

La DF proposa un revestiment vertical (parets de 
la sala) a base de cartró guix amb  cantonades 
corbes a la zona de l’escenari, creant uns ampits 
en el primer metre. 
 Aquesta paret vertical anirà revestida en fusta 
segons dibuixos entregats per l’arquitecte durant 
la visita (des del pilar mes pròxim a l’escenari). 
La fusta serà del tipus arce amb un acabat per 
tant mes clar que el paviment.(fusta sense 
nusos). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.4 
L’arquitecte proposa un fals sostre d’heraclit a la 
zona del bar i zona d’accés al bar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.5 
El fals sostre de la sala serà de pladur blanc i el 
del nivell de P1 fonoabsorvent. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.6 

La propietat manifesta que el fals sostre exterior 
plantejat es molt car i planteja un cartró guix per 
exterior. (Queda pendent estudiar una solució de 
ferro econòmica). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.7 
L’arquitecte planteja la possibilitat de revestir els 
pilars exteriors de la zona de la terrassa amb 
fusta per a exterior (pi cooperitzat). (+ cartró guix 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 
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a la zona del pilar). 
 Es planteja el mateix tractament segons dibuix 
realitzat per l’arquitecte a la zona de la caixa 
d’escala.(arrebossat + fusta clavada). 
Aquesta fusta a la zona entre pilars portarà una 
planxa metàl·lica fina per evitar el pandeig 
lateral. 

2.8 

Les portes d’accés a la sala seran de fusta de 
terra a sostre amb un passamà vertical d’acer 
inoxidable. 
Les portes ha de donar una sensació de 
massissa sense ser-ho (acabat de DM a les dues 
cares amb lateral metàl·lic). 
La propietat manifesta la necessitat d’un vidre a 
la porta per veure a l’interior i l’arquitecte 
proposa un vidre longitudinal de 3 o 4 cm. 
Les portes obriran cap al vestíbul per evacuació i 
aniran a la línea de dintre. 
La porta del bar serà igual però sense mirilla. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.9 
L’acabat vertical de la zona de control que dona 
a la sala serà de DM barnissatsegons fotografies 
enviades per mail per l’arquitecte. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.10 
S’informa al ferrer que hi ha un petit error 
solucionable pel mateix industrial. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.11 
La propietat ha de començar a buscar preu de 
les lletres a col·locar a façana. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.12 

A la zona del bar s’anul·len les fusteries arbrades 
i l’arquitecte entrega plànol amb l’especificació 
de les noves obertures (3 unitats asimètriques +1 
al bar). Premarc metàl·lic i fusteria de fusta de pi 
barnissat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.13 

Les portes de banys i cuina seran blanques 
col·locades sense tapetes i al mateix  nivell que 
el cartró guix.  La porta del bany serà una fixa i 
porta d’un metre. La porta de la cuina serà de 
vaivens. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.14 
Els armaris que donen a la sala seran de color 
blanc amb un especejament regular (obertura 
amb click). DM lacat  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.15 
La DF planteja una divisió de vidre amb sistema 
correder entre els dos despatxos. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.16 
Deixar preses de corrent a la zona del mur 
vegetal i sota la façana, Estudiar el preu de led 
en comparació a fluorescència. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 
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2.17 
Es planteja una reunió en despatx per definir 
sobre plànol models i col·locaciód’il·luminació 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

12/02/20
13 

2.18 
Col·locar barana de seguretat al fosso de 
l’ascensor. 

SEGURETAT 
12/02/20
13 

2.19 
Revisar baranes a les plantes (malmeses durant 
l’execució de la corba de la part   superior). 

SEGURETAT 
12/02/20
13 
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ACTA Nº22 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 22 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.22 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’ha realitzat un muret a la zona de la cuina. 
 S’està realitzant el paviment de la terrassa de la planta 

primera amb els especejament segons dibuix entregat per 
l’arquitecte. 

 La següent setmana s’inicien els treballs per a la 
col·locació del cartró guix als pilars de la zona del mur 
cortina. 

 S’ha modificat la col·locació dels endolls a la planta 
coberta. 

 El ferrer ha col·locat els perfils metàl·lics de la façana. 

21/02/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 
 
Es planteja la possibilitat de col·locar un 
transformador (valorar opció). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.2 
Es recorda que quan els tubs de desguàs 
travessen sectors han de portar col·locats 
collarins intumescents. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.3 

S’han de comprovar les mesures del dipòsit 
executat. (L’ús es per tot l’edifici exceptuant 
dutxa piques i cuina) 
 L’instal·lador proposa col·locar una boia al 
dipòsit que avisi del nivell de l’aigua  i posi en 
funcionament l’altre xarxa quan el dipòsit estigui 
buit. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.4 

Queda pendent per part de la propietat i Sergi 
reunió amb la companyia d’electricitat per decidir 
la col·locació de l’escomesa. 
La DF vol controlar la col·locació per evitar 
problemes d’estètica. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.5 
L’arquitecte recorda que el fals sostre del 
soterrani tindrà un encontre corbat en l’entrega 
entre paret i sostre. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.6 Queda pendent dibuix de l’arquitecte del detall de ESGLÉSIA 21/02/20
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remat d’alumini per a la col·locació de la led a 
l’escala exterior. (es planteja la possibilitat d’un 
perfil en T amb llums als dos costats. 

EVANGÉLIC
A/ DF 

13 

2.7 

S´ha d’entrar en contacte amb un jardiner per 
parlar sobre la plantació en els talussos ja que 
afecta directament al sistema d’il·luminació. 
L’arquitecte planteja plantar elements relacionat 
amb la cuina (menta.....). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.8 

La propietat sol·licita una modificació de la 
distribució del bar (mobiliari) i sol·licita una 
il·luminació càlida amb zones de sofàs. 
La propietat informa que l’industrial de clima ha 
informat que el forat de l’estructura es insuficient 
per al pas dels tubs. (segons sistema plantejat). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.9 
S’han de prendre les mesures del doble espai 
per passar-les a Mika Utzon. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.10 
Queda pendent reunió entre DF i propietat per 
decidir la distribució de la planta 2. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.11 

El cartró guix que es col·loqui en el revestiment 
de pilars s’ha de protegir amb plàstic mentre no 
es col·loqui el mur cortina. Es recorda que els 
pilars grans han d’anar revestits seguint la forma. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.12 
L’arquitecte manifesta que ha confirmat el mur 
cortina desprès de sol·licitar unes modificacions. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

Canvis bàsics: 

2.13 
A la cambra d’instal·lacions es decideixen 
col·locar pantalles estanques(2 de 1,50) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.14 
A la cuina 2 línies longitudinals model SWD 
gama shadowless i si fa falta il·luminació per 
càlcul es reforçarà amb llums puntuals. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.15 
S’elimina el fluorescent longitudinal del passadís 
d’accés a la cuina. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.16 

A la zona on s’ha baixat el fals sostre es 
modifiquen les lluminàries ( s’incorpora un 
fluorescent empotrat a la zona del canvi de nivell 
+ llums a la paret (focus). S’elimina l’actual 
fluorescent. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.17 

A la sala es mantenen els fluorescents i 
s’eliminen totes les llums dibuixades (es 
substitueix per unes anecdòtiques de color negre 
segons dibuix de l’arquitecte). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.18 L’industrial proposa led a l’escala exterior. ESGLÉSIA 21/02/20
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EVANGÉLIC
A/ DF 

13 

2.19 
Queda pendent dissenyar la làmpada de la zona 
del bar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.20 
S’ha de comprovar l’alçada del replà de l’escala 
per a la col·locació de la llum. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.21 
Es definirà desprès de la reunió per a decidir la 
distribució exacta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.22 
A la zona exterior es decideix col·locar unes 
llums longitudinals al límit del forjat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 

2.23 

L’arquitecte entregarà plànol amb la distribució 
de les lluminàries (Zona infantil) 
 Proposa col·locar les llums de reforç del 
fluorescent de diferents mides. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/02/20
13 
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ACTA Nº23 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 23 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.23 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’estan revestint amb cartró-guix protegit els perfils 
metàl·lics de la planta segona. 

 El paviment exterior de planta primera es troba 
pràcticament finalitzat. 

 Es prenen les mesures del doble espai per entregar a Mika 
Utzon. 

 S’està treballant en la formació de l’acabat corbat del mur 
de planta baixa (arrebossat) 

 Sestà treballant en la subestructura de cartró-guix a la 
planta baixa i planta soterrani. 

27/02/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Es realitza un replanteig en planta segona d’una 
nova proposta de distribució de l’arquitecte a 
requeriment de la propietat. 
La propietat manifesta que pot ser interessant a 
falta de comentar-ho amb la comissió 
Es redueix la dimensió del despatx i s’ubica al 
fons enganxat al despatx la sala d’informàtica, de 
manera que des de l’entrada per l’escala queda 
un espai diàfan. L’arquitecte proposa dividir 
l’espai amb cortines d’alta densitat ja que 
donarien una gran versatilitat a la planta segona. 
Durant aquesta setmana s’han de buscar 
característiques i preus de les cortines. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.2 
El paviment en aquesta planta ja està decidit i 
serà a base d’un parket sintètic, la zona infantil 
anirà amb el mateix paviment. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.3 

Els tensors es protegiran amb una pintura RF i a 
les parts superiors e inferiors es realitzarà un 
remat amb cartró-guix segons dibuix de 
l’arquitecte en obra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.4 
Retallar en la zona de l’ascensor l’obra 
necessària per a la visibilitat de les creuetes. 
(tensors). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 
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2.5 
S’ha de pintar l’estructura prèvia col·locació del 
mur cortina de vidre. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF  

27/02/20
13 

2.6 
Queda pendent la realització d’una mostra de 
paviment de les escales (replà+graons) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.7 

Al paviment exterior de planta primera s’han 
deixat les juntes amb porex, queda  pendent la 
definició del material de la junta ( preferència per 
un acabat gris). 
Queda pendent un lliscat fi i tres capes de 
pintura.(Ho realitzarà un especialista). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.8 

Per a la mostra de les baranes de la terrassa de 
planta primera l’arquitecte ensenya fotografies 
del port de Yokohama de l’arquitecte Zaera.(No 
s’aprova mostra) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.9 
S’aprova la mostra realitzada de la curvatura de 
l’arrebossat del mur de planta baixa, es realitza 
segons una plantilla. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.10 

Les portes RF que s’han portat a l’obra son 
incorrectes, es recorda que els  industrials han 
de prendre les mesures en obra abans de la 
fabricació dels elements. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.11 

Indicacions de la col·locació del cartró-guix a la 
planta soterrani: 
A les parets verticals començarà a 60 cm del 
terra i el remat amb el sostre tindrà una curvatura 
de 10 cm de radi. 
En el sostre s’estudiarà la possibilitat de realitzar 
la franja central amb placa perforada 
fonoabsorvent. 
El revestiment vertical es quedarà a 10 cm de la 
part llarga de l’armari i anirà enrassat a la part 
curta (zona d’accés). Es separarà també en la 
zona de la carpinteria en línia a l’element de 
formigó que penja del sostre. 
El sostre acabarà amb cantell viu just en línia a 
l’element de formigó que penja. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.12 
Es sol·liciten a l’industrial de clima models de 
difusors rotacionals en color blanc. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.13 
Es necessiten les mesures dels extractors de la 
cuina per tal de compaginar amb els  de clima la 
correcta execució. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 

2.14 
Els de clima sol·liciten una reixa d’aportació 
d’aire en planta segona, sobre la porta d’accés al 
badalot de planta coberta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 
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2.15 
La propietat informa que hi haurà un retràs d’una 
setmana en la col·locació de  l’alumini. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

27/02/20
13 
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ACTA Nº24 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 24 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.24 L’estat de l’obra és la següent: 

 
07/03/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

Es recorda que el cortiner de cartró-guix que 
limita amb la carpinteria (Zona Sala) ha de 
quedar perfectament aplomat i sense 
desviacions. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.2 

Es recorda que s’ha de comprovar amb làser que 
tots els perfils del cartró-guix estiguin 
completament alineats per garantitzar un 
correcte acabat (planeitat). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.3 
La part superior de la porta de l’escala ha de ser 
EI segons projecte. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.4 
Les bandejes de conducció de cablejat elèctric 
de la planta baixa aniran pel sostre de la planta 
soterrani. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.5 

S’ha de consultar amb l’industrial de la cuina el 
tipus de maquinaria a col·locar (tipus extractor) 
aprox. 4,00 m x 1,10 m x 0,65 m (alçada). 
Mesures segons trucada telefònica durant la 
visita, pot anar col·locada al fals sostre amb 
registre al costat de la campana i aquesta ha 
d’estar a una alçada mínima de 2,00 metres. Es 
sol·licita a l’industrial fitxa de la campana. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.6 

Durant la visita es marca en el mur de formigó la 
inclinació del fals sostre de la cuina (els 
industrials de clima manifesten tenir suficient 
espai pels conductes). 
Línia a 30 cm de la reixa del sostre fins a 2,20 
d’alçada a la zona del passadís. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.7 
Sergi comprovarà la necessitat o no de 
sectorització de la cambra d’instal·lacions 
respecte cuina. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 
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2.8 

Per no haver de realitzar modificacions a 
l’estructura es planteja una altre solució 
Alternant una zona amb difusor orientable i l’altre 
amb toveres. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.9 

 En la transició dels tubs de clima de Planta 
Soterrani a Planta Baixa es decideix  modificar el 
pas i l’industrial informa que necessita l’espai 
equivalent a 3 cassetons ja que hi ha d’haver una 
comporta tallafoc entre els dos sectors. 
La DF planteja estudiar la opció amb 2 cassetons 
(70 x 46 cm). 
L’industrial comenta que es millor posar la 
comporta en el propi gruix del forjat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.10 

El nivell de les rampes vegetals exteriors 
coincidirà amb el nivell del jardí. 
L’arquitecte entregarà dibuix amb les bancades 
per a la jardineria. 
L’acabat del jardí de PB anirà a 5 cm del mur de 
formigó. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

 La propietat proposa reduir el baptisteri.  
07/03/20
13 

2.11 
L’arquitecte planteja la possibilitat d’un acabat de 
vidre al vestíbul pintat per amb el parament 
posterior pintat en color fosc. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.12 
S’ha de concretar una reunió amb el dissenyador 
per decidir el disseny de les lletres i les possibles 
retolacions. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.13 
En els banys de la guarderia es realitzen les 
unions amb obra per tal de donar mes estabilitat 
al conjunt. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

07/03/20
13 

2.14 

S’ha detectat que s’han tret algunes baranes de 
planta primer es sol·licita la seva immediata 
recol·locació. 
Es recorda que els treballadors que treballen en 
la col·locació del cartró-guix exterior han d’estar 
en tot moment ancorats a l’estructura de l’edifici. 
Si estan treballant ancorats en un punt obert 
s’haurà de tancar la planta amb la 
corresponent senyalització. 
L’Arquitecte Tècnic realitzarà una revisió de 
seguretat. 

SEGURETAT 
07/03/20
13 
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ACTA Nº25 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 25 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.25 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’estan iniciant les instal·lacions d’aigua a la zona de la 
cuina (alejandro) 

 El ferrer esta finalitzant les planxes de les portes d’accés. 
 S’han realitzat les divisions de cartró-guix de la guarderia i 

zona despatx i s’han finalitzat els revestiments amb cartró 
guix de l’estructura. 

15/03/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

A la porta principal d’entrada carrer:  
El desnivell entre el carrer i l’edifici serà de 3 cm 
i la porta baixarà 1 cm respecte el  nivell interior, 
per tant quedarà a 2cm del nivell del carrer. 
La guia serà del tipus Klein i s’haurà d’escollir el 
model en funció del pes de la fusta mes el pes de 
la perfilaria de muntatge. A la part inferior hi 
haurà un tope que farà de guia. 
Les fustes de la porta seran de pi melis i aniran a 
45 º (Estructura metàl·lica amb fusta per l’interior 
i per l’exterior) La fusta serà de 16 mm de gruix. 
La maneta per obrir la porta consistirà en un 
encaix a la pròpia fusta segons dibuix en 
obra.(encaix en l’interior i l’exterior). 
Com a guia una Klein per a un pes de 300 kg es 
de 50x50 mm (comprovar pesos). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.2 

A la finestra del bar: 
La primera anirà alineada al passadís separada 
0,65 m del exterior amb una mesura  de 1,30 m, 
part massissa de 0,80, següent carpinteria de 
0,80 i la ultima carpinteria  de 1,50 m separada 
1,00 metres de l’altre extrem. 
Les finestres seran de fusta de pi oscil·lobatents) 
segons dibuix fet en obra. 
Els laterals seran metàl·lics a cada una de les 
finestres. 
La porta exterior de la sala ha de tenir el mateix 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 



                                      Seguiment d’obra de la Nova Seu de l’Església a Castelldefels 47

acabat que les altres (baixar nivell del ferro com 
les altres).(Ferrer) 
Es sol·licita una prova de 2 metres de longitud 
per a la barana de la terrassa de planta primera 
(perfils en color negre). 

A la planta soterrani: 

2.3 

A la sala el fuster proposa realitzar armaris 
independents i la DF informa que l’acabat 
exterior serà DF per pintar. 
L’acabat serà com si fos un panelat de fusta de 
color blanc. 
Es pressupostarà sense estanteries interiors  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.4 

La porta d’accés a la sala serà a base de dues 
portes de dues fulles cada una d’elles que seran 
amb marc de fusta (12,5 cm) i vidrieres(0,60cm). 
(aprox. 85 cm per fulla). 
 Hi haurà un tirador vertical rodo que no 
cavalcarà sobre el vidre. 
Hauran de portar pany amb possibilitat de 
tancament. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.5 

Es defineix amb el fuster la porta d’accés als 
banys i la del traster de sota l’escala 
La porta de sota el traster serà enrasada per 
fora. 
També aniran amb fusta les baldes d’accés a la 
cuina 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

Reunió d’instal·ladors: 

2.6 
Sergi confirma que la cambra d’instal·lacions ha 
de ser RF-90 i la porta RF-45 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.7 

Els endolls de la sala de Planta Soterrani aniran 
al nivell mes baix del cartró-guix, estaràn alineats 
a les dues bandes amb un total de 6 unitats.( 
recordar projector del sostre). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.8 
La DF proposa fer una pre-instal.lacio d’altaveus 
a la sala. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF  

15/03/20
13 

2.9 
L’aire condicionat serà amb reixa rotacional i se’n 
col·locaran tres de transversalsa la zona del 
cartró-guix perforat 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.10 

Les Lux del soterrani (zona passadís) s’haurà de 
fer una caixa amb cartró-guix de(186x186) amb 
una alçada de 175  i forat de 80 x100 (veure fitxa 
prèvia execució). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.11 
Es decideix variar la distribució dels banys 
(piques comuns a la zona d’accés). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 
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2.12 
A la zona del passadís d’accés a la cuina es 
col·locarà una led lineal per banyar la zona de 
les baldes. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.13 
Queda pendent per part de l’arquitecte entregar 
un nou disseny de la zona de control.(Durant la 
visita s’ha decidit reduir la dimensió). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.14 
La propietat proposa col·locar cartró-guix 
perforat a tota la sala de la planta baixa 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.15 Queda pendent consultar el tema de les cortines. 
ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 

2.16 
La zona dels banys de la guarderia ha quedat 
massa alta (Hauria de ser 2,10 interior i 2,20 
d’acabat exterior). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

15/03/20
13 
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ACTA Nº26 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 26 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.26 L’estat de l’obra és la següent: 

 L’instal·lador Alejandro esta treballant a l’obra, amb el 
muntatge de la instal·lació a la planta soterrani. 

 Climassa esta treballant a l’obra (Planta Soterrani). 
 L’industrial de l’alumini inicia les tasques a la Planta 

Soterrani. 
 La propietat manifesta que esta pendent de rebre els 

terminis exactes del mur cortina per poder-ho compaginar 
amb el pintat del recobriment de cartró-guix dels perfils 
exteriors. 

21/03/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 
Es recorda que els tubs de desaigües s’hauran 
de protegir acústicament abans de tancar el fals 
sostre. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.2 
La bústia anirà ubicada en un forat a l’obra a la 
part posterior de la porta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.3 
Per a la col·locació dels perfils metàl·lics a la 
zona de l’ascensor, s’haurà de col·locar amb 
morter de retracció. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.4 
A la zona de l’ascensor s’han d’alliberar les 
creuetes (enderrocar part obra). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.5 

L’arquitecte entrega dibuix de la paret de la 
guarderia a base d’una sèrie de caixons (entrants 
i sortints) que surten uns 25 cm  
Els colors a col·locar seran els entregats en el 
dibuix (tons blavosos i negre contorn). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.6 
Es recorda que els lavabos de la guarderia 
haurien de ser mes baixos (aprox. 2,10 m). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.7 
La ventilació dels banys de la guarderia es 
realitzaran segons indicacions donades en 
obra(dibuix). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 
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2.8 
S’haurà de posar un xibato per a la llum de 
l’armari d’instal·lacions. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.9  El traster de la guarderia quedarà obert. 
ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.10 

L’arquitecte entrega plànol de planta i alçat de la 
zona de la biblioteca i despatxos. 
La proposta a la zona de la biblioteca es un 
parament de vidre stadip amb butiral enmig i 
pintura o vinil a la part posterior. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.11 
La separació entre despatxos es proposa a base 
d’un vidre fix i l’altre correder amb  guia Klein. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.12 
Es recorda que s’han de posar endolls a la zona 
de l’armari que dona al despatx. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.13 
Es decideix que la guia Klein a col·locar a les 
portes de la planta baixa serà per a un pes de 
500 kg. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.14 

Les portes d’accés seran de fusta de pi per 
l’exterior i dm per la part interior (tres peces de 
DM) amb dues caixes de registre per la part 
interior (extrems). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.15 
Les portes d’accés a la sala de planta baixa 
seran pivotants amb eix mogut (3 unit) 
Les portes seran fins a dalt sense marc superior. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 

2.16 
Les finestres de la façana del bar passen a ser 
d’obertura normal. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

21/03/20
13 
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ACTA Nº27 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 27 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com 

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.27 L’estat de l’obra és la següent: 

 L’instal·lador Alejandro esta treballant a l’obra, amb el 
muntatge de la instal·lació a la planta soterrani. 

 Climassa esta treballant a l’obra (Planta Soterrani). 
 L’industrial de l’alumini ha finalitzat els tancaments de la 

Planta Soterrani i esta treballant a la Planta Primera 
(Zona doble espai). 

 S’han realitzat les obertures de façana a la zona del bar. 
 S’han pintat el 70% aprox dels pilars revestits amb cartró 

guix de la façana. 
 S’ha realitzat amb cartró-guix l’estanteria de la planta 

segona (entre despatx i biblioteca). 
 S’està treballant en l’estanteria de la guarderia infantil. 

05/04/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

A la zona de l’escala es decideix que a les 
plantes on als replans no hi hagi instal·lacions no 
es col·locarà cartró-guix al sostre (es realitzarà 
un enguixat directe). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.2 

L’interruptor de l’escala serà un polsador 
temporitzat i anirà centrat. 
Als replans amb accés a plantes s’hi col·locarà 
un endoll.(situat darrera les portes). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.3 
Queda pendent per part de la DF verificar si a la 
zona infantil es pot disminuir l’alçada dels WC, 
tal i com s’ha sol·licitat (normativa). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.4 
Els industrials de Clima i Electric han de 
consensuar les seves possibles interferències a 
la zona de la cuina de la planta soterrani. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.5 
Alejandro ha de realitzar la modificació d’unes 
claus de la instal·lació d’aigua ja que queden 
dins la campana de la cuina. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.6 
S’informa a l’industrial de clima que s’han de 
desmuntar els tubs de retorn que s’han col·locat 
a l’interior dels armaris de la sala de planta 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 
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soterrani donat que s’han col·locat a la zona on 
van els WC suspesos (veure mesures exactes de 
les motxilles). 
S’haurà de col·locar el cartró-guix posterior 
prèvia col·locació dels tubs. 

2.7 

S’han d’apisonar les terres a les zones pròximes 
a l’església per evitar problemas amb la 
maquinaria per realitzar el muntatge del mur 
cortina. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.8 
Es recorda que al final de la instal·lació de 
desaigua s’ha de col·locar un sifó. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.9 
 Es proposa que el recorregut del tub de gas 
podria anar per al mur de formigó i  entrar 
envainat per la zona del bar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.10 

L’enginyer manifesta que s’ha d’estudiar 
econòmicament la possibilitat de col·locar un 
grup electrogen per no tenir un subministra de 
socors d’una altre companyia per evitar costos 
en la vida útil de l’edifici. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.11 

S’ha insonoritzat amb PK b2 de la casa danosa 
una part del sostre de la planta soterrani (zona 
banys i passadís), on hi ha la maquinaria d’aire 
acondicionat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.12 
Es decideix col·locar un interruptor commutat a la 
cuina per si en algun momento s’entra des de 
l’exterior. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.13 
La porta que comunica la cuina amb la cambra 
d’instal·lacions obrirà cap a la cuina. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.14 
Queda pendent per part de l’arquitecte definir els 
WC de la planta soterrani (modificació de 
distribució). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 

2.15 

Queda pendent per part de DF i propietat de 
consensuar una solució per al bar. 
La propietat manifesta que te una proposta de 
modificació. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

05/04/20
13 
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ACTA Nº28 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 28 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 

Industrial 
Elèctric,Aigua i Gas 
(Alejandro) 
Enginyer (Sergi) 
Daniel Requena 

 
 
 
Propiedad 

 
 
 
daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 
Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com  

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.28 L’estat de l’obra és la següent: 

 L’instal·lador Alejandro esta treballant a l’obra, amb el muntatge 
de la instal·lació a la planta soterrani. 

 L’empresa de Clima esta treballant a l’obra (Planta Soterrani). 
 L’industrial de l’alumini esta treballant a la Planta Primera (Zona 

doble espai). 
 S’està treballant en l’estanteria de la guarderia infantil. 
 El ferrer està finalitzant els marcs metàl·lics de les portes 

d’accés. 
 La propietat manifesta que durant aquesta setmana vindrà la 

maquina per a la correcterealització dels talussos. 

17/04/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsabl Data 

2.1 

A la zona de l’escala es decideix col·locar un detector 
volumètric de moviment. La DF sol·licita models 
encastats o vistos. (no hi haurà interruptors). 
Segurament farà falta un detector a cada una de les 
plantes.(Depèn models) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

2.2 
Queda pendent de comprovar a la normativa d’escales 
si a l’escala d’emergència es obligatòria alguna 
il·luminació permanent. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

2.3 
Es recorda a Alejandro que hi ha d’haver presa de 
corrent i altres necessàries per a la col·locació de 
projectors al sostre de la sala del soterrani. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

2.4 
Queda pendent d’executar el desaigua del baptisteri 
que anirà connectat a les aigües pluvials ( s’haurà de 
modificar el nivell interior per desaiguar correctament). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

2.5 
La DF recorda que s’haurien de protegir els vidres ja 
col·locats a la planta soterrani. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

2.6 Queda pendent consultar productes per al vernís el ESGLÉSIA 17/04/20
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formigó vist (paviment sala soterrani). EVANGÉLIC
A/ DF 

13 

2.7 

La DF manifesta que s’haurien de començar a 
compactar els talussos de terres per començar a 
executar les dues escales exteriors i plantar la 
vegetació. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

2.8 

L’arquitecte defineix a l’obra la zona on es col·loquen 
els lavabos de la planta soterrani mitjançant un dibuix 
en obra consistent en un taulell de fusta vernissada 
(mateixa fusta que les baldes de la cuina), amb les 
piques col·locades a sobre, mirall de costat a costat i 
il·luminació superior amb aprox. 10 bombetes. 
També es col·locarà una llum general centrada a la 
part superior.La grifaria serà del tipus monomando 
amb temporitzador. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

2.9 

L’arquitecte defineix a l’obra la col·locació dels aparells 
sanitaris (wc i dutxa) en els dos banys.(la zona on hi 
ha el wc i la dutxa tindran una lleugera pendent cap a 
la sala amb un desaigua lineal al fons). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.0 
La DF manifesta que s’haurà de protegir amb tub 
corrugat o be safata coberta la zona on les canaletes 
de cablejat elèctric passin per sota de desaigües. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.1 

S’ha de consultar amb l’estructurista la possibilitat de 
realitzar un forat a la biga de coronació del mur per a 
desaiguar directament la part superior de l’edifici, 
(sense necessitat de bombejar aquesta part). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.2 
La DF informa que el dipòsit d’aigües pluvials ha 
d’anar dividit en dues parts ( es comprova durant la 
visita que el que hi ha executat no te divisió). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.3 
La DF recorda que abans de col·locar el mur cortina 
de vidre s’han de revisar els ignifugats i pintar 
l’ignifugat i el cartró-guix exterior. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.4 

En el dipòsit d’aigües pluvials s’haurà de col·locar una 
vàlvula antiretorn en el tub que ve de l’interior de 
l’edifici, i una bomba dins el dipòsit per sota del nivell 
d’entrada, que bombegi cap a la claveguera. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.5 
Es decideix col·locar una arqueta exterior sifònica a 
l’exterior, registrable (registre amb rosca). Per tant hi 
haurà una modificació en els colzes actuals de sortida. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.6 

La DF comenta la mostra de la barana amb el ferrer i li 
dona les indicacions oportunes per a la seva 
modificació. (queda pendent comprovar l’alçada exacte 
normativa), per intentar fer-la una mica mes baixa que 
la de planta coberta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.7 
A les estanteries de la zona biblioteca i despatx 
queden pendents d’executar les parts opaques de les 
zones inferiors. (es donen indicacions als paletes). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 
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3.8 

La DF informa que l’actual entrega del cartró-guix de 
perfils metàl·lics de façana  amb el terra no es troba 
correctament executadat. (Haurà d’entregar al 
mil·límetre amb el paviment de parket sintètic de la 
planta). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

3.9 
La porta d’accés a la zona de control de la sala de 
planta baixa haurà d’obrir cap a l’interior (no s’accepta 
corredissa per un tema d’acabat). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 

4.0 

L’arquitecte manifesta que les obertures de la zona del 
bar no son com les que va grafiar i proposa una 
solució nova de fusteria on planteja eliminar els marcs  
metàl·lics laterals. La solució sol·licitada plantejava 
tallar de dalt a baix l’obra amb la col·locació de dos 
marcs metàl·lics laterals. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLIC
A/ DF 

17/04/20
13 
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ACTA Nº29 

 
Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 29 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 

Industrial Elèctric,Aigua 
i Gas (Alejandro) 
Enginyer (Sergi) 
Industrial clima 
Industrial ferrer 
Daniel Requena 

 
 
 
 
 
Propiedad 

 
 
 
 
 
daniel.requena@08860.org 

Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 

Alvar Gallostra DF alvar_gallostra@hotmail.com  
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.29 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’han col·locat l’alumini a la planta primera (zona porxo) 
 L’instal·lador Alejandro esta treballant a l’obra, amb el muntatge 

de la instal·lació. 
 L’empresa de Clima esta treballant a l’obra s’han col·locat les 

maquinaries de clima a la planta coberta i s’està treballant a les 
diferents plantes. 

 S’han finalitzat les dues estanteries, zona infantil i despatx. 
 El ferrer ha col·locat els marcs metàl·lics de les portes d’accés es 

troben pendents de la col·locació de la fusta. 
Ha assistit l’arquitecta municipal de l’ajuntament Joana Badell per tal de 
parlar del tema de l’acera. 

    
17/04/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsable Data 

2.1 

A la planta baixa (zona vestíbul d’accés) el cartró guix 
de la banda dreta anirà   enrasat hi s’hi farà una 
estanteria lineal centrada segons dibuix fet en obra de 
30 cm d’alçada. A la part inferior s’hi col·locarà una 
reixa lineal per al retorn de l’aire a condicionat de la 
mateixa longitud que l’estanteria amb una zona 
condemnada. 
En un dels laterals s’hi col·locarà el tub de retorn que 
farà la mateixa mida que el calaix a realitzar a la banda 
del pilar. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

2.2 
Queda pendent una reunió amb l’encarregat de 
realitzar les lletres de la façana. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

2.3 

Es decideix que la porta de la zona de recepció 
(mostrador) serà de fusta en tres peces segons dibuix 
fet en obra amb part fixe a la part superior per tapar el 
fals sostre. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 
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2.4 
A la sala de planta baixa (zona control llums) s’ha de 
recréixer el lateral en contacte amb la porta la mateixa 
mesura que faci el cartró-guix superior (aprox. 40 cm). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

2.5 
El revestiment de la zona de control serà a base de 
llistons de fusta com a la zona de l’escenari. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

2.6 

No s’han col·locat maquines d’aire visibles a plantes 
superiors ja que l’obra encara no queda tancada, la 
propietat manifesta que a finals d’aquesta setmana 
estarà tancada. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

2.7 

Durant aquesta setmana es realitzarà una prova del 
revestiment de la façana on s’haurà de col·locar una 
reixa metàl·lica per evitar fissuracions i 
desprendiments del revestiment. 
Es dona com a referencia d’acabat el gunitat dels 
pilars (amb mes rugositat). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

2.8 

S’han pintat tots els perfils forrats amb cartró-guix de 
façana i la DF recorda que també s’han de pintar les 
zones gunitades que quedin darrera del vidre. 
(Es recorda que abans de col·locar el mur cortina de 
vidre s’han de repassar els gunitats malmesos durant 
l’execució de l’obra). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

2.9 
L’arrebossat del darrera de les portes d’accés ha de 
tenir un acabat mes fi. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

3.0 

El talús de la zona de la cuina es proposa dividir-lo en 
tres bancals segons dibuix fet en obra. El primer tram i 
l’últim seran inclinats i els Inter mitjos plans. 
Els talussos es realitzaran amb unes peces de formigó 
de 1,40 m mig tombades. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

3.1 
A la zona del bar les dues finestres mes juntes seran 
fixes i l’altre corredissa. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

3.2 
Es proposa fer l’escala del talús de la zona de la cuina 
de 1,80 metres. (mes ample deguda a l’execució dels 
bancals). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

3.3 

Per a l’entrada de les escomeses s’han de realitzar 
perforacions en el mur de formigó de planta soterrani 
en total n’hi ha d’haver 3 (200x90x50).mm.  
Per realitzar la de 200 s’aprofita engrandint l’actual i 
les altres dues seran noves. 
S’ha de consultar a VOPI 4 i a l’arquitecte de 
l’estructura Agustí. 
Els forats nous a realitzar, la DF proposa que es 
col·loqui un a sota de l’altre. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

3.4 
Es decideix folrar el porxo de planta primera amb 
cartró guix (seguint la forma de les jàsseres 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 

17/04/20
13 
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metàl·liques), es recorda que s’ha de dotar aquesta 
zona d’aïllament tèrmic 

DF 

3.5 

Es planteja la possibilitat de col·locar unes cortines 
mecanitzades a la sala en la zona de vidre del doble 
espai. En principi poden ser del tipus screen del tipus 
opac. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

 

Es defineix la barana de l’escala que serà a base de 
barres rea i el passamà de la paret serà amb unes 
pipes i de fusta. 
L’arquitecte proposa una solució amb barres de ferro 
col·locades a diferents distancies, però mai inferiors 
als 10 cm exigits per normativa. Es pren com a 
referencia una fotografia mostrada en obra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 

3.6 
Queda pendent parlar amb el ferrer per la definició de 
les baranes de la zona badalot i caixa d’escala a la 
planta coberta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

17/04/20
13 
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ACTA Nº30 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 30 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 
Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 
Alvar Gallostra DF alvar gallostra@hotmail com

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.30 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’ha realitzat l’anivellament amb formigó del paviment de la 
Planta baixa (zona bar-wc). 

 Les maquines d’aire condicionat es troben col·locades (excepte 
les de la sala PB). 

 S`ha finalitzat la reducció de mesures del baptisteri per donar 
mes amplitud a la sala. 

 S’han passat els tubs de l’edifici fins a la xarxa general, ubicats 
per la zona del jardí que dona a l’aparcament (Aigua, 
Electricitat, Socors i Gas). Pendent gas ventilat. 

 Els baixants estan tots connectats (excepte wc-zona bar, 
baptisteri i pous exteriors de la zona del talús). 

 S`ha col·locat el pany de les portes de fusta exteriors per 
seguretat. 

 S’està treballant en la col·locació de la malla metàl·lica a la 
façana de Planta Baixa per al seu posterior projectat de morter. 

 S’han finalitzat les regates a la caixa d’escala per a la 
col·locació de lluminàries amb els corresponents detectors. 

 S’ha finalitzat l’estructura de la perfilaria del fals sostre de la 
Planta Soterrani. 

 S’ha finalitzat la part que mancava de mur de formigó del jardí 
(zona aparcament). 

 S’ha realitzat un forat al terra de la Planta Soterrani per evacuar 
les aigües del baptisteri amb la disconformitat de la direcció 
facultativa. 

08/05/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsable Data 

2.1 
S’ha decidit no col·locar grup electrogen i per tant hi 
haurà un segon subministra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

2.2 
Es planteja realitzar subjeccions intermitges a la 
fusteria d’alumini de la zona del  doble espai de Planta 
Primera per evitar que fimbri. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

2.3 
Es decideix que el desaigua de la zona del talús (sala) 
desaigüi directament a   l’exterior i que el desaigua del 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 

08/05/20
13 
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baptisteri quedi connectat a la xarxa que passa per el  
fals Sostre de la Planta Soterrani. 
(S’ha de reparar el forat que s’ha realitzat al paviment 
de formigó de la Planta Sot). 

DF 

2.4 

Es defineix la solució en obra per als banys de la 
Planta Soterrani ( S’ha de picar el 
paviment per crear una pendent segons dibuix realitzat 
en obra i col·locar a l’extrem un canal per a la recollida 
d’aigües). Franja plana i franja amb 1,5% de pendent 
Les dues franges es separaran interiorment amb una 
cortina. 
L’alçada mínima proposada es de 2,20 metres 
(comprovar coincidència amb la zonad’accés a la 
cuina). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

2.5 

Queda pendent una reunió amb un industrial per parlar 
dels accessoris del bany de minusvàlids.(barres, 
alçada vidre, alçada pica.....). 
 Queda pendent una reunió exhaustiva de la normativa 
de minusvàlids per a la  correcte execució del bany. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

2.6 
Les portes dels banys de la planta soterrani han de ser 
corredisses, incorporades dins el gruix de la paret 
(tipus Krona o doblat de paret). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

2.7 
Es recorda que els llums dels banys de Planta 
Soterrani han de ser amb sensors de   moviment. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

2.8 
Queda pendent per part de la DF definir les escales de 
la zona dels talussos per poder demanar pressupost al 
ferrer. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

2.9 
La DF sol·licita que es modifiqui la col·locació de dues 
de les peces prefabricades de la zona del talús de la 
cuina. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

3.0 
La DF sol·licita un replanteig per part dels industrials 
que intervenen en la cambra d’instal·lacions de la 
Planta Soterrani. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

3.1 
La DF sol·licita als industrials de les instal·lacions un 
dossier “As Built” al final de   l’obra amb la indicació de 
la ubicació final de les instal·lacions. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

3.2 

A la zona del Bar es decideix realitzar una zona 
d’estanteries i projecció segons   dibuix realitzat en 
obra. 
Es decideix modificar la ubicació de la porta d’accés al 
bar (Es col·locarà en línia  als banys).  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

3.3 
Es decideix que el paviment d’accés a la zona del bar 
serà de formigó colorejat i a  la zona del bar serà de la 
mateixa fusta que a la sala de PB. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

3.4 
La propietat manifesta que les carpinteries de fusta de 
la zona del bar son tres   vegades mes cares que si es 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 

08/05/20
13 
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realitzessin amb alumini i planteja la possibilitat d’un 
canvi (La DF no autoritza la modificació i manifesta 
que es busquin mes preus  abans de prendre una 
decisió, ja que per concepte totes les carpinteries de la 
Planta Baixa son de fusta i la decisió altera el concepte 
de la façana). 

DF 

3.5 

L’arquitecte manifesta que el especejament de la 
façana de vidre que s’està   muntant a l’obra segons 
els plànols de muntatge de l’industrial no respecta la 
idea   original de projecte. 
Queda pendent de comprovar l’aprovació dels plànols 
de muntatge. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

3.6 

L’industrial de clima proposa la solució de col·locar 
unes maquines a l’exterior  (porxo planta primera) i la 
DF manifesta que s’han de col·locar en l’espai 
compres  entre els dos pilars de la creu. 
 Aquesta intervenció suposa un guany d’espai a la 
zona del guardaroba. L’industrial de clima manifesta 
que en principi no té prou espai però que intentarà 
encaixar la solució. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

3.7 
Es discuteix entre dues solucions la col·locació de la 
tanca de divisió del jardí de l’església on limita en el 
pàrquing. (pendent de consensuar propietat i DF). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 

3.8 
La propietat manifesta a la DF la possibilitat de pensar 
una solució diferent a la malla de torsió per a les 
baranes de Planta Pis i Planta Coberta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

08/05/20
13 
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ACTA Nº31 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 31 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 
Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 
Alvar Gallostra DF alvar gallostra@hotmail com

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.31 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’està treballant en el muntatge de l’estructura del mur cortina a la 
Planta Segona. 

16/05/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsable Data 

2.1 

Propietat i parketista presenten a la DF una nova fusta 
per a la realització del parquet  de la Sala Cultica i el 
bar de la Planta Baixa.(Es descarta la presentada 
anteriorment). 
Es tracta de fusta de Cumarú de 0,97 x 0,20 del tipus 
tarima.  El vernís a aplicar serà mate. 
La fusta es serveix de taller amb un microvisell i 
l’industrial informa que si no es vol veure la junta 
s’haurà de realitzar una primer pulit. 
S’aconsella col·locar les fustes en el sentit longitudinal 
de la sala i el bar (pendent de Comentar amb 
l’arquitecte) 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

16/05/20
13 

2.2 

El fuster enviarà un nou pressupost de les fusteries 
exteriors (zona bar), donat que  S’havien pressupostat 
amb un marc de fusta de 20x4,5 i segons indicacions 
passarà      a ser de 10 c m x 4,5 cm. 
 Les fusteries exteriors s’han de col·locar amb tornillo 
creuat, col·locat abans de la  col·locació dels marcs.     
 Queda pendent estudiar la impermeabilitat del sistema 
i garantitzar una bona solució      constructiva.  
Es planteja durant la visita que les tres finestres del 
bar siguin fixes i es realitzi la      ventilació a traves de 
la porta de sortida al jardí. 
El fuster planteja la possibilitat de realitzar la part 
inferior de la porta de sortida del bar al jardí massissa 
de fusta seguint el mateix dibuix que la porta principal 
 (pendent opinió de l’arquitecte). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

16/05/20
13 

2.3 
La propietat planteja a la DF modificar la paret de la 
biblioteca de vidre a cartró-guix Per motius de viabilitat 
econòmica. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

16/05/20
13 

2.4 Les portes interiors de l’edifici han de ser totes de 80 ESGLÉSIA 16/05/20
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cm lliures, es comenta ja que   s’han detectat alguns 
passos de porta de 70 cm que s´han de modificar. 
Al bany de la planta baixa s’haurà de modificar el 
model de la pica per poder encabir la porta. 

EVANGÉLICA/ 
DF 

13 
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ACTA Nº32 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 32 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 
Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 
Alvar Gallostra DF alvar gallostra@hotmail com

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.32 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’està treballant en l’execució de la tanca de la zona del 
l’aparcament, s’han col·locat els muntants verticals. 

 S’està realitzant l’estructura del cartró-guix del sostre de la Planta 
Primera (zona ext). 

 S’han reparat les zones de morter ignífug afectades per 
l’ancoratge a l’estructura de la perfilaria del mur cortina. ( Queden 
pendents encara detalls abans de la col·locació del vidre). 

 L’estructura del mur cortina de la Planta Segona està 
pràcticament finalitzada. 

23/05/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsable Data 

2.1 

S’entrega al ferrer un plànol amb la definició de les 
escales de Planta Soterrani a  Planta Baixa (zona 
exterior talús). Escala de 1,00 metres d’amplada. 
S’elimina del plànol la platina pensada per la 
il·luminació. 
La DF sol·licita un replanteig en el mur abans d’iniciar 
la fabricació, hi ha un Desnivell de 3,35 metres 
d’alçada i es preveu una alçada d’escaló d’aprox. 
0,176 m 
S’hi disposarà un passamà enganxat al mur de formigó 
amb unes pipes. 
 Abans de col·locar els daus de formigó s’hauran de 
compactar adequadament les erres. (Els daus 
s’anclaran al mur de formigó). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

2.2 

Es recorda al ferrer que la barana del porxo de la 
Planta Primera tindrà una alçada mesurada en vertical 
de 1,00 metres i la de la Planta Coberta una planta de 
1,10 m.  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

2.3 

L’Arquitecte planteja noves solucions per a les 
fusteries exteriors de la zona del bar. S’ha de buscar 
preu d’una possible solució amb unes caixes exteriors 
de fusta o be  ferro. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

2.4 La DF recorda que s’han de modificar les mesures de ESGLÉSIA 23/05/20
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les portes fins a una amplada  mínima de pas de 0,80 
metres. 

EVANGÉLICA/ 
DF 

13 

2.5 

La DF recorda que no es poden prendre decisions en 
obra sense l’aprovació de la mateixa (Indicacions 
donades per terceres persones a l’industrial de 
l’alumini han provocat l’error en el nivell dels muntants 
horitzontals en el mur cortina de P1). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

2.6 

Comentant les pròximes fases d’obra amb l’industrial 
de l’alumini la DF detecta que no s’ha entès la 
disposició dels dos tipus de vidres (opac-transparent). 
L’arquitecte realitza un dibuix en obra per recordar la 
disposició dels mateixos. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

2.7 

L’industrial de l’alumini informa que el forjat de Planta 
Segona pot tenir un  desnivell entre costats de 5,5 a 6 
cm. 
L’industrial parketista informa que el gruix del parket es 
de 11 mm (parket+espuma).     
La DF sol.licita que es comprovin els nivells del 
paviment de planta segona 
 
     Procediment a seguir: 
 
     Comprovar si la perfilaria del mur cortina està a 
nivell i si ho està fer-la servir com  a tutora per a la 
col·locació del paviment en cas contrari avisar 
immediatament a la DF. 
La DF avisa que hi ha dos voladissos importants i que 
no vol sobrecarregar  l’estructura amb gruixos de 
morter, per tant sol·licita que es demani preu d’una 
solució de parket flotant. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

2.8 
El paviment de fusta anirà a totes les plantes col·locat 
en sentit transversal. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

2.9 

Es defineix la col·locació dels nivells al coro de la 
Planta Primera. 
La primera fila hauria de tenir un ample mínim d’un 
metre per poder tenir un pas  per davant i la resta de 
files es realitzaran de la mateixa mesura que la actual  
Església. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

3.0 
En el cartró-guix exterior del porxo de Planta Primera 
es realitzarà la mateixa solució d’entrega que a la 
Planta Segona, però amb un perfil de 5cm 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

23/05/20
13 

3.1 

Donat que en aquest moment de l’obra el ferrer 
treballarà en el muntatge de la  Barana de la planta 
primera i coberta i els del mur cortina estaran treballant 
en el  remat superior del mur cortina, es restringirà el 
pas a aquestes zones mitjançant el   tancament de les 

SEGURETAT 
23/05/20
13 
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plantes amb dispositius i rètols. 
Els operaris que estiguin treballant en aquestes 
plantes hauran d’anar provistos d’un Arnes de 
seguretat. 
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ACTA Nº33 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 33 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 
Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 
Alvar Gallostra DF alvar gallostra@hotmail com

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.33 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’està realitzant l’estructura del cartró-guix del sostre de la 
Planta Segona. 

 L’estructura del mur cortina es troba finalitzada i s’estan 
començant a col·locar els vidres. 

 S’ha realitzat la grada de la Planta Primera. 
 Es comença a treballar en la il·luminació. 
 S’està treballant en les instal·lacions a diverses parts de l’edifici. 

31/05/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsable Data 

2.1 

S’han col·locat aïllaments acústics a la sala (Zona 
aires a condicionats). 
Es sol·licita fitxa tècnica de l’aïllament acústic 
col·locat. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.2 

L’arquitecte proposa l’execució de la tanca exterior 
(Zona carrer i corba fins a  l’entrega amb els armaris 
d’instal·lacions) amb barres d’acer corrugat. 
Solució similar a la de la barana interior de l’edifici 
(caixa d’escala). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.3 

Queden pendents les valoracions econòmiques per 
part de la propietat de les  finestres de la cafeteria per 
a prendre una decisió. 
L’arrebossat de la Planta Baixa queda aturat fins a 
prendre aquesta decisió. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.4 
La DF sol·licita una prova en l’arrebossat de la Planta 
Baixa. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.5 

Per a l’execució de la barra de la cafeteria, es 
decideix que la paret inferior de la barra anirà en línia 
a la paret dels WC i es deixarà un pas de 70 cm en el 
contacte     amb la paret exterior. 
La barra serà un tauler de fusta que es definirà 
posteriorment. 
Queda pendent la definició exacte de l’alçada de la 
barra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 
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2.6 
La alarma es col·locarà al porxo de sobre la cafeteria 
(extrem dret part superior). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.7 
Queda pendent portar mostres del fals sostre 
d’heraclit de la cafeteria. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.8 

Al fals sostre del porxo de la planta primera es 
realitzarà un calaix en l’encontre amb  L’alumini que 
anirà en línia a la bandeja d’instal·lacions que hi ha 
col·locada.  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.9 

La propietat presenta mostra del parket de la Planta 
Segona i la DF escull una tonalitat (La propietat 
acabarà de decidir el model concret). 
Es decidirà entre Karisma Protect NR 1060/1091 
La DF sol·licita la fitxa tècnica un cop escollit. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.10 

Queda pendent per part de l’arquitecte entregar 
dibuix de la zona biblioteca  de la Planta Segona. 
 La propietat per qüestió de preu sol·licita una solució 
a l’arquitecte per abaratir  la proposta anterior de 
vidre. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.11 

Es comproven els models d’il·luminació escollits en 
fase de projecte. 
L’industrial presenta els models en obra. 
 L’arquitecte recorda que a la zona de l’entrada el fals 
sostre serà del mateix color 
Que la façana i que per tant les carcasses de les 
llums aniran amb el mateix RAL. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 

2.12 
La DF recorda que els quadres de llums no han de 
quedar a la vista i en cas  de dubte consultar-ho 
durant les visites setmanals. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

31/05/20
13 
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ACTA Nº34 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 34 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 
Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 
Alvar Gallostra DF alvar gallostra@hotmail com

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.34 L’estat de l’obra és la següent:  

 A la Planta Soterrani algunes instal·lacions es troben 
pràcticament finalitzades. 

 S’ha realitzat el cartró-guix vertical de les parets de la Planta 
Soterrani (sala). 

 S`ha col·locat llana de roca. 
 S’està realitzant l’estructura del cartró-guix del porxo de la 

Planta Primera i de la Planta Segona. 
 S’estan col·locant els vidres del mur cortina. 
 S’ha col·locat la malla de torsió a la tanca que dona a 

l’aparcament. 
 Els quadres elèctrics es troben pràcticament finalitzats. 

07/06/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsable Data 

2.1 

Decisions de la propietat per tal d’abaratir el cost de 
l’obra en absència de l’arquitecte. 
Dilluns en la visita amb l’arquitecte es plantejaran les 
solucions.  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.2 

L’industrial fuster a petició de la propietat proposa a 
la zona entre pilars de les  creuetes del porxo de 
Primera col·locar un DM tractat amb oli australià en 
comptes      
de la fusta de pi proposada per l’arquitecte. 
L’arquitecte tècnic posa en qüestió la durabilitat 
d’aquest material a l’exterior.  (Pendent de comprovar 
la durabilitat). 
En cas que la DF accepti la solució l’arquitecte ha de 
donar definició de les mesures de les fustes i 
separacions entre elles. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.3 

La propietat pren la decisió de col·locar els vidres 
transparents pendents d’una prova  vinílica preparada 
perquè dilluns la visualitzi l’arquitecte. 
Aquesta solució crea un problema a la zona de 
l’ascensor. 
L’arquitecte va proposar en la seva proposta que 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 
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fossin translúcids com els de les  franges superior e 
inferior. 

2.4 

La propietat manifesta que a la zona de la cafeteria 
nomes entra en preu la solució de realitzar una 
carpinteria d’alumini per l’exterior. 
L’arquitecte va plantejar la mateixa solució però amb 
fusta de pi. 
 El cost de la fusta sense vidres es de 4000 euros 
mentre la solució d’alumini amb   amb vidre te un cost 
de 2100 euros. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.5 
Es decideix que el parket escollit per al paviment de 
la Planta Segona dels plantejats  la setmana anterior 
sigui el Geniosa Dekor Ahorn Style 1091. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.6 

Es planteja una solució per a la barana de vidre del 
doble espai de la Planta Primera.  
La propietat consultarà preu i dilluns es verificarà la 
solució amb l’arquitecte. 
Es proposa col·locar fusta en el graó frontal (part 
interior). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.7 

A la zona de la biblioteca la propietat proposa 
realitzar-la amb cartró-guix i vidre  (per motius 
econòmics no es possible la solució de vidre de 
l’arquitecte). 
L’ample interior de la sala es planteja de 2 metres. 
 Es col·locarà una porta a cada un dels laterals amb 
sentit d’obertura cap a   l’estanteria. 
 Queda pendent definir els marcs laterals.(les portes 
son de dalt a baix). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.8 
L’industrial encarregat de les portes interiors serà el 
Sr. Vasile. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.9 
 Es proposa una porta corredissa encastada per 
entrar a la zona infantil (guarderia). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.10 
Les portes de la zona de la guarderia es mantenen 
de 70 cm, queda pendent definir  l’alçada dels banys. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.11 

Es urgent reunir dilluns als industrials ferrer i alumini 
mur cortina per definir la  manera de treballar en el 
remat superior del mur cortina i encontre amb la 
barana. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.12 
Queda pendent revisar acta ant. o consultar amb 
l’arquitecte la definició de la porta d’accés als banys 
de Planta Soterrani. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.13 
Queda pendent consultar al Sergi (Enginyer) les 
portes RF necessàries a la zona de  la cuina i la 
cambra d’instal·lacions. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 
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2.14 
Queda pendent plantejar a l’arquitecte solució de la 
porta interior de la zona del  Bar/ Cafeteria. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

07/06/20
13 

2.15 
En el moment que s’hagin col·locat tots els vidres es 
podran retirar les baranes  de la Planta Segona. 

SEGURETAT 
07/06/20
13 

2.16 
L’accés a la Planta Coberta segueix tancat sota clau i 
tot treballador que  
 Accedeixi a la mateixa haurà d’anar amb arnes. 

SEGURETAT 
07/06/20
13 

2.17 

Els treballadors que estiguin realitzant el fals-sostre 
exterior del sostre de la planta Primera zona porxo 
hauran d’anar amb arnes subjectat a elements 
resistents. (S’ha detectat un treballador sense 
utilitzar-lo i se l’avisa que si se’l torna a veure 
treballant en aquestes condicions serà expulsat de 
l’obra). 

SEGURETAT 
07/06/20
13 
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ACTA Nº35 
 

Reunió setmanal d’ obra 
ESGLÉSIA EVANGÉLICA 
  Castelldefels 11:00 12:30 acta de reunió nº: 35 
Convoca Iglesia Evangélica 
Aixeca Àlvar Gallostra 

Asistents 
Daniel Requena Propiedad daniel.requena@08860.org 
Jon Tugores Arquitecto jon@jontugores.com 
Alvar Gallostra DF alvar gallostra@hotmail com

 
 
Nº Estat d’ obra  Data 
1.35 L’estat de l’obra és la següent: 

 S’està col·locant l’aïllament acústic al sostre de la planta 
soterrani. 

 La propietat manifesta que estima el final de les obres aprox el 15 
de setembre, ja que desocupen l’altre local a partir de l’1 
d’octubre. 

10/06/20
13 

Nº Temes tractats en la visita d’ obra Responsable Data 

2.1 

A la planta soterrani: 
 
Es decideix canviar la ubicació d’uns interruptors per 
col·locar-los al passadís   d’accés a la sala (paret del 
bany). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

2.2 
S’informa de la col·locació dels altaveus i detectors 
d’incendis (2 extrems). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

2.3 
Es varia la ubicació de les BIE de projecte, en aquesta 
planta anirà ubicada al   passadís d’accés a la cuina 
(encastat al bany). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

2.4 
Es decideix que l’obertura de llums de la sala es 
col·loqui amagada en l’armari on hi ha el quadre 
elèctric. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

2.5 
La porta del bany en principi s’havia definit de 0,80 + 
0,20 (dues portes abatibles). La propietat mirarà preu 
d’una porta corredissa amb guia vista. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

2.6 

La llum exterior de la zona de la cuina tindrà l’encesa 
des de la porta d’accés a la  cuina i serà del tipus 
halògena.Tindrà un detector de presencia però amb 
opció de obrir-la permanentment. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

2.7 
L’interruptor de la llum de la cuina anirà situat sobre 
les estanteries de l’entrada. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

2.8 
Es detecta a la cambra d’instal·lacions una bandeja 
d’instal·lacions ubicada sota un baixant (es sol·licita 
reubicar la bandeja, fent-la passar per sobre del 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 
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baixant). 

2.9 
La porta de separació entre cuina i cambra obrirà cap 
a la cambra.     (pendent consultar Sergi la necessitat 
de RF). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.0 
A la planta baixa: 
Es recorda que la finestra de la sala serà amb ruptura 
bicolor. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.1 
La BIE de la Planta anirà situada a l’entrada de la 
cafeteria. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.2 
Es sol·licita a l’industrial proposta en detall de la 
fusteria de la zona cafeteria   (seria interessant una 
solució on ventiles la del mig). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.3 

A la primera planta: 
En la barana del porxo de Planta Primera, el passamà 
passa per davant dels pilars i   La mateixa es soldarà 
en els pilars per donar mes rigidesa al conjunt. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.4 
Es sol·licita a l’industrial del mur cortina pressupost per 
folrar els pilars ignifugats   amb planxa.  

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.5 

Es decideix modificar el remat entre cartró-guix del 
sostre i alumini de la zona  del doble espai. (entrega 
en línia i remat amb alumini mateix color que la 
fusteria). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.6 

En la barana de vidre del doble espai es deixaran a 
banda i banda franquícies  d’aproximadament 10 cm a 
cada costat. 
El vidre anirà encabit en una peça metàl·lica d’uns 20 
cm i l’alçada del vidre  vist serà de 1,00 metres. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.7 

A la planta coberta: 
Les baranes de la Planta Coberta aniran clavades al 
perímetre en comptes d’anar  a la part superior. 
 La DF informa a l’industrial de la forma de la barana 
en la zona de l’ascensor. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.8 

La barana de la caixa d’escala tindrà la mateixa 
solució que la tanca de la Planta  baixa de separació 
entre l’aparcament i jardí. 
Barana de simple torsió col·locada a 2,00 metres 
d’alçada del terra. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

3.9 
La DF dona prioritat al muntatge de la barana de 
planta coberta. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

4.0 

Al mur cortina: 
Es visualitzen les mostres inferior i superior de remat 
de mur cortina. 
 S’accepta la versió amb dues peces però es farà amb 
dos colors ( negre el mes exterior i plata el mes 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 
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interior). 

4.1 

Es detecta una variació de la ubicació de les finestres 
que s’obren del mur cortina. Col·locades d’aquesta 
manera impossibiliten la seva correcta obertura. La DF 
sol·licita la seva modificació 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

4.2 
La DF sol·licita una mostra mes gran del vinil enganxat 
en el vidre. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA
DF 

10/06/20
13 

4.3 
Temes generals: 
S’han de tensar i pintar posteriorment les creus 
metàl·liques (tensors). 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

4.4 
S’han de revisar els ignifugats abans de tancar els 
sostres amb cartró-guix. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

4.5 Revisar el remat de la part superior de l’ascensor. 
ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 

4.6 
Es proposa una conversa via skipe amb Mika Utzon 
per parlar de la pintura de la zona del doble espai. 

ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA/ 
DF 

10/06/20
13 
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A.1.a. MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT I ENLLUMENAT  
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1. Objecte del Projecte 
 
L’objecte del present projecte és definir la instal·lació indicada per les instal·lacions 
elèctriques de la seu de l’església evangèlica a Castelldefels, per tal d’exposar les 
condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les 
solucions adoptades, per tal d’executar les corresponents instal·lacions de electricitat 
baixa tensió segons real decret 842/2002 del 2 d’agost 2002 i Normes UNE 
complementàries.  
 
 
1.2. Plantejament del Projecte 
 
El present projecte, consta d’una memòria general en la que s’indiquen les principals 
característiques de la instal·lació i criteris generals d’execució. 
 
En aquesta memòria s’acompanyen els annexes necessaris que complementen les 
característiques específiques de la instal·lació en quan a disseny i càlcul, són els 
següents: 
 

ANNEX 1: Prescripcions Tècniques 
ANNEX 2 : Càlculs lumínics 
ANNEX 3 : Càlculs Elèctrics 

  
 
2. DADES DE L’EXPEDIENT 
 
 
Per tal de complir amb el Reglament Electrotècnic per locals de pública concurrència 
amb un aforament superior a 300 persones l'edifici gaudirà de subministrament de 
socors per mitjà de subministrament alternatiu de Companyia. 
 
 
3. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
 
3.1. Baixa Tensió 
 
La instal·lació elèctrica de baixa tensió es realitzarà, d’acord amb el vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, aprovada per Real Decret 842/2002 del 2 
d’agost 2002 i Normes UNE complementàries.  
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Decret 842/2002 de 18.09.2002: 
 
• Reglament per a Baixa Tensió, Instruccions Tècniques i normes UNE 

Complementàries. 
 
Es  tindrà en compte, a més, els documents següents: 
 
Li serà d’aplicació la ITC-BT-28 que regula les instal·lacions en locals de pública 
concurrència  
 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
 
 
4.1. Descripció General 
 
 
Previsió de potències 
 

 Potència Instal·lada prevista:            130.000 W 
 

 Potència  Càlcul Normal:     90.000 W 
 

 Potència  Càlcul Socors:     40.000 W 
 

 Potencia a contractar estimada Normal:   87.000 W 
 

 Potencia a contractar estimada Socors:   31.000 W 
 
Les escomeses estan pendents d'ubicació segons Estudi de la Companyia Elèctric 
(pendent de FECSA actualment). La tensió d’entrada del subministrament des de la 
xarxa pública serà la de 3x400/230 V, essent la considerada a efectes de càlculs. 
 
S'han ubicat les CGP's i els equips de mesura directament a façana complint amb la 
normativa de FECSA, amb un nínxol per les dues CGP's i un altre pels equips de 
mesura de les mides indicades en el plànol. 
 
S'haurà de garantir el seu accés permanent 24 hores pels tècnics de FECSA. 
 
Els equips de mesura hauran d'incloure l'interruptor de control de potència ICP 
corresponents segons la potència a contractar. Aquesta es definirà a la finalització 
de l'obra abans de la legalització corresponent davant Indústria. 
 
Les línies generals es distribuiran sota tub PE reforçat sota terra des de les CGP's 
fins els equips de mesura. Des de els equips de mesura fins el quadre general QGD 
es distribuiran dins safata metàl·lica amb tapa. 
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Les línies generals tindran una secció de 4 x 50 mm2 pel subministrament normal i 
de 4 x 16 mm2 pel subministrament de socors, del tipus RZ1-K.  
 
El quadre general estarà ubicat en sala exclusiva, tancada amb les corresponents 
mesures de seguretat indicades a la normativa de seguretat d'incendis CTE. 
Incorporarà la corresponent commutació automàtica entre els dos subministrament.  
 
A la mateixa sala s'ubicarà l'equip de bateries de reactiva per tal de compensar el 
factor de potència i reduir el consum de energia reactiva. 
 
Des del quadre general es distribuiran les diverses línies de l’edifici cap els seus 
corresponents receptors o cap a subquadres de zona, segons esquema unifilar i 
plànols annexes.  
 
Totes les línies seran lliure d'halògens i baixa emissió de fums complint amb tot lo 
especificat en la ITC BT 28. 
 
La distribució del cablejat es realitzarà per l'edifici dins safata metàl·lica perforada 
sobre cel ras, tub corrugat encastat a la paret o superfície en les zones no vistes o 
tub de pvc rígid o vist, per les instal·lacions vistes o exteriors. Per a les instal·lacions 
de l'enllumenat exterior es preveu instal·lar tub PE soterrat. 
  
A la capçalera de la instal·lació dins del quadre general tindrem els interruptors 
automàtics d'accionament manual  per la sortida a l'embarrat normal i al de socors.  
  
Des de la safata de distribució de planta el cablejat  fins a la caixa de distribució es 
realitzarà amb cable com a mínim RZ1-K . Es permetrà en els trams finals instal·lar 
cable ES07Z1-K. En el cas de l'alimentació de la central de incendis el cable haurà 
de ser del tipus SZ1-K As+. 
 
La secció dels conductors serà com a mínim de 1,5 mm2. 
 
Els quadres elèctric tindran les següents característiques: 
 
 S’instal·laran en recintes en els que no tingui accés el públic i si això no és 

possible s’instal·larà amb porta i pany. Serà fàcilment accessibles per al personal 
encarregat de la seva manipulació. 
 

 En llocs visibles disposaran d’una placa d’identificació en la que figurarà gravada 
la referència assignada al Quadre en el Projecte i d’una etiqueta indicadora de 
“Risc Elèctric”. 
 

 Al més pròxim a cadascun dels dispositius de maniobra o de protecció es 
disposarà d’una placa indicadora en la que figurarà gravat el nom del circuit al 
que pertany. 
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 Hauran de comptar amb espais suficients de reserva per a una possible 
ampliació del número d’aparells instal·lats en aproximadament un 20%. 
 

 Totes les connexions s’efectuaran amb terminals de pressió. No s’admetran 
connexions a on el cable pelat sobresurti del born o terminal. 
 

 Totes les línies que parteixin des dels quadres, independents segons els seus 
usos, ho faran des dels borns de connexió. 
 

 En tots els casos, independentment del tipus de cable que constitueixi un circuit, 
tots els conductors aniran numerats i acolorats sobre el propi cable al sortir dels 
quadres. La numeració correspondrà a la que s’indiqui en els plànols per aquest 
circuit. El criteri de colors que s’exigirà es el següent: 
 

 Conductors de fases: marró, negre, gris 
 Conductor neutre: blau 
 Conductor de terra: verd-groc 

 
 Las plaques estaran constituïdes amb “baquelita”, seran de color negre per a les 

d’identificació dels quadres, interruptors d’enllumenat d’emergència i 
senyalització, diferencials, proteccions generals i en general tots aquells 
elements que hagin de romandre connectats ininterrompudament i vermell per a 
la indicació dels interruptors utilitzats habitualment per a  l’encesa dels 
Enllumenats Ordinaris i Decoratius en les sales de vendes, ambdues amb el fons 
de gravat en blanc. 
 

Totes les línies que alimentin aparells de climatització interiors portaran associat un 
contactor connectat a la central de incendis per poder tancar el subministrament 
d'energia en cas d'incendi.   
 
Totes les línies d'enllumenat portaran associat un contactor que anirà connectat amb 
l'encesa a realitzar per mitjà de polsadors en un quadre independent. 
 
 A més els contactors de les línies d'extractors o enllumenat exterior portaran 
associat un rellotge digital horari. 
 
En general els punts de treball gaudiran de caixes prefabricades per allotjar 4 
mecanismes del tipus model 51 de UNEX, amb alimentació des de el sostre amb tub 
guia anellat, excepte els punts indicats com la tarima de la sala de culte on la 
distribució provindrà per sota. 
 
A cada punt de treball es deurà de replantejar la quantitat i tipus de mecanismes a 
allotjar. La previsió de projecte és de 2 bases schuko 16A/II + 2 bases schuko 
vermelles previsió SAI 16A/II + espai per pressa de veu i dades, per lo que com a 
mínim cada punt de treball haurà de comptar amb 2 caixes excepte els llocs indicats.  
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No s'inclou en aquesta memòria tècnica cap element de la instal·lació de veu i dades 
i cablejat estructurat. 
 
No es preveu tampoc cap canal o safata per a distribució de les senyals dèbils al 
pertànyer a una altre memòria tècnica. 
 
L'enllumenat ha estat definit per l'empresa CA2L i tant el tipus de lluminària, com la 
distribució en plànol, com el càlcul i el pressupost està realitzat segons les seves 
indicacions. 
 
L'enllumenat d'emergència i senyalització es tarà format pe blocs autònoms. 
 
  
4.2. Línia General d’Alimentació o Derivació Individual  
 
Subministrament normal 
 
Unirà la sortida de l'equip de mesura amb el quadre general de l'edifici i estarà 
formada per cable 4 x (1 x 50 mm2) RZ1-K instal·lat sota tub PE i safata metàl·lica 
amb tapa. 
 
Subministrament socors 
 
Unirà la sortida de l'equip de mesura amb el quadre general i estarà formada per 
cable 4 x 10 mm2 RZ1-K instal·lat sota tub PE. 
 
La protecció en capçalera com a mínim es realitzarà amb un interruptor automàtic de 
63A ubicat al mateix grup.  
 
La màxima caiguda de tensió admissible per les derivacions individuals o línies 
generals, serà de 1.5 per 100 al ser un únic usuari. Aquesta caiguda de tensió 
s’entén des del punt d’arrencada de la línia fins el punt de connexió del dispositiu 
privat de comandament i protecció. 
 
 
4.3. Equips de Mesura 
 
S’instal·larà un equip TMF10 pel subministrament normal i TMF1 pel 
subministrament de socors amb caixa de doble aïllament, amb interruptor de control 
de potència ICP i equip multifunció, per a una potència de 87 kW a 3x230/400 V i 
segons les indicacions del Vademecum de Companyia. 
Tota modificació en quant a la disposició dels equip de mesura i caixes generals de 
protecció haurà d'estar consensuada amb Companyia. 
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4.4. Equip de Reactiva 
 
Per tal de garantir un correcte consum d’energia reactiva s’instal·larà un 
compensador de bateries per a una potència total de 67,5 kVAr ubicat a la sala de 
baixa tensió. 
 
 
4.5. Quadre General de Protecció i Distribució 
 
Estaran formats per un armari metàl·lic, ubicat a la sala de baixa tensió, format per 
elements modulars amb grau de protecció mínim IP. 41 i contenint els elements de 
protecció consistents en magnetotèrmics i diferencials, situats al més a prop possible 
de la entrada de la línia general d’alimentació. 
 
El quadre principal es distribuirà de la següent manera: 
 
En un o més pannells el dispositiu comandament i protecció general del 
subministrament, un embarrat amb capacitat per el total de la potència instal·lada i 
els dispositius de mesura, maniobra, protecció i connexió de les línies d’alimentació 
als Quadres Secundaris. 
 
Al mig dels dos embarrats de subministrament i de socors s’instal·larà la commutació 
automàtica o inversor de xarxa segons esquema unifilar. 
 
Tal com indica el Reglament s'haurà de instal·lar per cada subministrament en 
capçalera del quadre general de l'edifici una aparamenta de protecció a 
sobretensions categoria III. 
 
Des del quadre general de distribució es derivaran fins als quadres secundaris. 
 
En els plànols annexes es detalla l’esquema unifilar. 
 
 
4.6. Quadres Secundaris de Protecció i Distribució 
 
 Estaran formats per armaris metàl·lics amb grau de protecció IP-41 de superfície 

dins nínxols realitzats exclusivament per aquest fi. 
 
 En lloc visible disposaran d’una placa identificativa en la que figurarà gravada la 

referència assignada en el Projecte.  
 

 A la capçalera disposaran d’un interruptor general de tall en càrrega, de quatre 
pols, de capacitat igual o superior 1,1 vegades la intensitat màxima admissible 
pel dispositiu de protecció en origen de la línia d’alimentació al quadre, i un poder 
de tancament en curtcircuit mínim de 10 kA. 
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 Per a la protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits s’utilitzaran interruptors de tall 
omnipolar, magnetotèrmics, amb un poder de tall de com a mínim 10 kA a 400 V. 
 

 Per a la protecció contra els contactes indirectes es faran servir interruptors 
diferencials. 
 

 Els interruptors diferencials hauran de protegir-se contra sobreintensitats amb 
interruptors magnetotèrmics, preferentment d’una intensitat nominal inferior a la 
del diferencial. 

 
 
4.7. Protecció Sobreintensitats i Sobrecàrregues  
 
Tots els conductors que formen part d’un circuit, inclòs el conductor neutre i 
exceptuant els conductors de protecció estaran protegits contra els efectes de les 
sobreintensitats. 
 
Per a la protecció de la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits, es faran 
servir interruptors amb corba tèrmica de tall i sistema electromagnètic, tipus I.C.P.M. 
 
Els dispositius de protecció s’instal·laran en l’origen dels circuits, les característiques 
d’aquests dispositius es reflecteixen en els esquemes unifilars del projecte adjunt. 
 
 
4.8. Protecció Contra Contactes Directes 
 
La instal·lació es realitzarà procurant allunyar les parts actives de la instal·lació de 
les zones accessibles de les persones, evitant tot tipus de contactes fortuïts. Si no és 
així, es recobriran aquestes parts actives per mitjà d’un aïllament apropiat que, limiti 
la corrent de contacte a un valor màxim de 1 mA o s’interposaran obstacles que 
impedeixin tot contacte accidental amb les parts actives de la instal·lació. 
 
En tot moment, haurà d’atenir-se lo disposat en la Instrucció corresponent del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió RD 842/2002 
 
 
4.9. Protecció Contra Contactes Indirectes  
 
S’usarà la presa a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte. 
 
Com a dispositiu de tall automàtic sensible a la corrent de defecte s’utilitzaran els 
interruptors associats amb la presa a terra de les masses. 
 
Aquests interruptors hauran de provocar la obertura automàtica de la instal·lació 
anterior quan la suma vectorial de les intensitats que travessen els pols de l’apartat 
arribin a un valor determinat (sensibilitat). 
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Per a una sensibilitat de 0.03 A. La resistència màxima serà de : 
 
                    50      50 
            R = ----- = ------ = 1.666,3  Ohms. 
                    Is      0,03 
 
Sent ls el valor de la sensibilitat de l’interruptor en Ampers. 
 
Per a una sensibilitat de 0,3 A. La resistència serà de: 
 
                    50       50 
            R = ----- = ------ = 166,6 Ohms. 
                    Is      0,3 
 
Exigint que la resistència de terra no sigui superior a 15 ohms. Aquests diferencials 
garanteixen una protecció superior a la que s’exigeix. 
 
R =  Resistència de terra en ohms. 
 
Is = Sensibilitat en ampers. 
 
50 = Tensió màxima de defecte en locals no conductors. 
 
24 = Tensió màxima de defecte en locals humits. 
 
 
4.10. Canalitzacions 
 
Safates 
 
Seran safates metàl·liques perforades, sense tapa excepte a la planta coberta on 
portaran tapa. 
 
La safata sortirà de la cambra elèctrica o subquadre de planta, a on es farà una 
distribució amb safata de les mides les indicades.  
 
Tota la distribució i dimensions de les safates estarà d’acord amb l’especificat en 
plànols, plec de condicions i mesures. 
 
Per a la perfecta identificació posterior de cada tipus de safata i quin tipus de 
cablejat ha de portar, s’hauran d’identificar perfectament. 
 
Es tindrà en compte la unificació de suports, els quals es faran de les mesures 
necessàries per poder ubicar diferents tipus d’instal·lacions. 
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Distribució dins tub 
 
Les conduccions dins tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins 
l’alimentació a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.). 
 
S’instal·larà tub PVC rígid del tipus no propagador de flama endollat i muntat 
superficialment, excepte la part sobre cel ras o encastada a parets on s’instal·larà del 
tipus flexible corrugat amb grau de protecció 7. 
 
Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les 
recomanacions del Reglament Electrotècnic. 
 
Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el número de conductors que es 
vagin a allotjar en ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció de 
la taula de la norma UNE corresponent. 
 
Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 
 
 
4.11. Cablejat 
 
El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 1000 V lliure d’halògens i baixa 
emissió de fums en les conduccions amb tubs i en els recorreguts per la safata  
metàl·lica, complint amb la ITC BT 028. 
 
Només en els trams finals d'alimentació de lluminàries om bases d'endoll es podrà 
instal·lar del tipus 750V, sempre lliure d'halògens, inclòs per la maniobra. 
 
El conductor neutre serà d’igual secció que les fases excepte en les línies indicades 
als esquemes. 
 
Per establir la corresponent  protecció contra contactes indirectes, tots els circuits 
derivats disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la 
xarxa de terra. 
 
Per tot el recorregut de les safates elèctriques s’ instal·larà un conductor nu de Cu i 
secció de 35 mm², tal i com s’ha descrit en el capítol de xarxa de terres. Totes las 
masses i canalitzacions metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció. 
 
Conductors de protecció 
 
Estan construïts per conductors del mateix tipus i característiques que els actius. 
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Les seccions que  hauran de considerar-se, per aquests conductors referits als 
primers és la següent: 
  
CONDUCTOR FASE (S1)              CONDUCTOR DE PROTECCIÓ (S2) 
 
  S1 < 16        S2 = S1 
   16 < S1 < 35        S2 = 16 
  S1 > 35        S2 = S 1/2 
 
En cap cas S2 < 2,5 mm2 
 
 
4.12. Instal·lació de Força 
 
Com a mínim un punt de treball estarà format per una pressa doble 16A/II normal 
schuko, una pressa doble vermella 16A/II schuko prevista per SAI i espai per a una 
RJ45 cat 6 veu + dades.  
 
En tot cas les caixes de mecanismes, del tipus UNEX model 51, on s'allotjaran els 
endolls i presses podran incloure fins a un màxim de 4 mecanismes. 
 
Cadascuna de les caixes s'alimentarà directament de sostre per mitjà de tub-guia 
anellat model 51 de UNEX.  
 
A la resta de l’edifici, per la força general s’instal·laran presses de corrent schuko 
16A/II normals encastades a paret o superfície i estanques en sales tècniques.  
 
Tots els mecanismes de preses de corrent seran del tipus Schuko, els cables 
estaran dotats amb borns en el seu connexionat a caixa; no essent admissible 
l’entrada en cables nus. 
 
 
4.13. Repartiment de Càrregues i Subdivisió de Línies 
 
En el disseny de les línies, s’ha tingut en compte que el conjunt dels consums estigui 
equilibrat, repartint-se entre les diferents fases els consum monofàsics. 
 
En les zones de pública concurrència amb aforament important de persones i zones 
comunes s’ha repartit el consum d’enllumenat entre un mínim de 3 línies 
independents, i com a mínim a cada planta a l’objecte de complir les especificacions 
contingudes en el Reglament per locals de pública concurrència. 
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4.14. Sistema d’Instal·lació i Caixes de Registre 
 
Tal i com s’ha anunciat des dels diferents subquadres partiran las canalitzacions 
elèctriques realitzades amb cable tipus classe 5, flexibles, amb cobertura de barreja 
de poliefines que permeten cremar sense emetre gasos corrosius, gairebé 
transparents i coberts de coberta termoplàstica tipus AFUMEX de Pirelli o similar 
RZ1-K muntat sobre safates o dins de tub de PVC flexible o rígid. 
 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles a les 
verticals i horitzontals que limiten el local de referència, tal i com es pot veure en el 
plànol de planta. 
 
Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs o canals 
després de col·locats, disposant per això de registres que es consideren 
convenientment i que en els trams rectes no estaran separats a ser possible entre si 
mes de 15 m. 
 
Els registres es destinaran únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductes dels tubs o servir al mateix temps com a caixes d’acoblament o derivació. 
 
S’evitarà al màxim el creuament dels conductes amb canonades d’aigua, gas, etc. 
així com altres distribucions elèctriques, i quan això sigui precís efectuar un d’aquest 
creuaments es guardaran com a mínim les distàncies senyalades en el Reglament i 
en les Normes Bàsiques de Instal·lació de Gas, Reglament de Calefacció, 
Climatització i Aigua Calenta Sanitària i la Norma Bàsica per a instal·lació d’aigua.  
 
Mai s’utilitzaran les canonades com a neutre o terra. 
 
Totes les caixes s’identificaran mitjançant un adhesiu interior a on s’indicarà l’ús 
(enllumenat, alarmes, detecció, etc...). 
 
Les dimensions mínimes a utilitzar seran de 100 x 100 mm. Les caixes de 
dimensions 250 x 200 mm. o superiors seran de poliester armat amb fibra de vidre, 
amb cargols per a placa de muntatge Per a dimensions inferiors es podran utilitzar 
caixes de polipropilè amb tapa de polietilè i similar sistema de fixació. 
 
En tots els casos disposaran de cons d’entrada en els quatre laterals. 
 
 
4.15. Instal·lació Enllumenat 
 
L'enllumenat ha estat definit per l'empresa CA2L i tant el tipus de lluminària, com la 
distribució en plànol, com el càlcul i el pressupost està realitzat segons les seves 
indicacions. 
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La llum i el color s'aprecien fisiològicament i influeixen en l'ànim de les persones. El 
color de la llum, la reproducció cromàtica i els colors propis del local han de 
considerar-se de manera que el "clima del color" resultant estigui d'acord amb el 
destí o finalitat del local i les intencions del dissenyador. 
 
Totes les línies d’enllumenat portaran un contactor comandat des del quadre de 
comandament de la planta corresponent. 
 
L’alimentació s’ha distribuït per zones, equivalent a les enceses, tal i com s’indica en 
el plànol.  
 
L’alimentació és monofàsica, amb derivació en una caixa per cada canal ramal dels 
sectors. 
 
La distribució de les lluminàries, està assenyalada en els plànols adjunts. 
 
Nivell lumínics mínims recomanats per l'Institut Nacional de Seguretat i 
Higiene en el Treball 
 
EN 12464 
 
Circulacions:    100 lux 
Zona Bar:    200 lux 
Magatzems     100-200 lux 
Lavabos:    100 lux 
Sala BT:    200 lux 
Cuina:     150 lux (general) 
     300 lux (zona de treball) 
Administració, Sales Ordinadors: 500 lux 
Sales Polivalents:   500 lux 
Guarderia:    300 lux 
 
Il·luminació d’Emergència 
 
L’enllumenat d’emergència es realitza mitjançant  blocs autònoms a sostre o a paret 
encastats o adossats, o de superfície, donant com a mínim una il·luminació mínima 
de 200 lúmens. 
 
Segons indica el Reglament, en cap cas els punts de llum connectats a cada circuit 
serà superior a 12.  
 
Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl 
en els recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats equips de 
protecció contra incendis i quadres d’enllumenat d’utilització manual i/o quadres de 
distribució de l’enllumenat, subministrant aquests nivells d’il·luminació com a  mínim 
durant 1 hora. 



 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS DE LA  
 NOVA ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CASTELLDEFELS 

 

353 – Església Evangèlica de Castelldefels Maig de 2008 Memòria Electricitat - pàgina 16 / 34 

Aquests aparells estan constituïts per una caixa metàl·lica rectangular, amb difusor 
de metacrilat, dins la qual s'allotja un conjunt de bateria carregador capaç de 
subministrar un enllumenat fluorescent autònom equivalent a 9 W durant una hora. 
No precisen manteniment, no s'ha de prendre cap precaució, estan sempre 
connectats a la xarxa i, en cas de faltar la tensió, es desconnecten sols i es 
recuperen. El nivell mínim de potència de l’enllumenat d’emergència en els 
recorreguts d’evacuació serà de 0,2 W/m2.  
 
 
4.16. Instal·lació de Presa a Terra 
 
Es deixarà un terra general de l’edifici format per piquetes de coure de 2 m i 14 mm 
de gruix repartides pel terra connectades a l’estructura amb un conductor nu de 
coure de secció 35 mm2 per realitzar la unió entre les piquetes.  
 
En el cas de que el terra no fos inferior a 20 ohms s’instal·larien mes piquetes fins 
obtenir el valor desitjat. 
 
La denominació “presa de terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni 
cap mena de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una 
instal·lació i un elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte 
d’aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny 
no existeixin diferencies de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas 
a terra de les corrents o manca de descàrrega d’origen atmosfèric. 
 
Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran els 
picots verticals, podent emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats 
horitzontalment i elèctrodes de grafit. 
 
La xarxa de terres complirà amb ITC BT 18. 
 
Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran 
dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar 
problemes ni en els cables ni en les connexions. 
 
La línia de terra principal es realitzarà amb cable nu de 16 -35 mm², fins al quadre 
general de protecció, i les derivacions individuals. 
 
Els cables del circuit de terra  seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les 
derivacions) no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la 
corrosió i el desgast mecànic. 
 
Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les 
superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o 
soldadura d’alt punt de fusió. 
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Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que 
puguin tallar la seva continuïtat. 
 
Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de 
protecció de terra. 
 
4.16.1. Càlcul de Terra 
 
Aquests càlculs es realitzen segons valors que es marquen a la norma UNE 20.460-
5-54. Al considerar-se un emplaçament sec, la tensió de contacte màxima permesa 
serà de (50) V., i tenint en compte que s’utilitzen interruptors diferencials de 
sensibilitat de (0,03 ) A,  la resistència del terra haurà de tenir un valor mínim. 
 

R
I

V

n

>
   Ω> 6.1666

03,0

50
 

 
El circuit de terra es mesurarà, i si el seu valor és molt gran, es posaran els picots 
necessaris fins a reduir-lo al desitjat. Aquest valor serà inferior a 20Ω, per seguretat, 
en cas d’inutilització dels interruptors diferencials. 
 
La caixa seccionadora principal s’ubicarà sempre en la sala de quadres elèctrics. 
 
Totes les parts metàl·liques amb possibilitat d’accés per les persones estaran 
connectades a la xarxa d’equipotencialitat. La secció del cable equipotencial 
secundari que uneix dues masses metàl·liques no deurà ser inferior a la secció del 
conductor de protecció unit a les meses. La secció del conductor equipotencial 
principal no deurà ser inferior a la meitat de la secció del conductor de protecció de 
major secció de la instal·lació amb un mínim de 6 mm2. 
 
 
5. PARALLAMPS (Justificació segons CTE) 
 
 
Segons els paràmetres establerts per la CTE (SU8), serà necessària la instal·lació 
d’un sistema de protecció contra les descàrregues elèctriques si la freqüència 
d’impactes Ne, sigui major que el risc admissible. 
 
La freqüència esperada d’impactes Ne vindrà donada per l’expressió següent: 
 
 Ne = Ng·Ae·C1·10-6 = 4· 4866 ·1·10-6 =  0.0194 
 
  Ng   densitat d’impactes sobre el terreny (fig. 1.1 de la CTE-SU8) 

Ae  Superfície de captura que vindrà donada pel total de la superfície 
de l’edifici més tres vegades l’alçada a partir del seu perímetre. 

C1   Situació de l’edifici. 
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El risc admissible Na vindrà donat per: 
 
 Na = (5,5·10-3 )/(C2·C3·C4·C5) =(5,5·10-3 )/(1·1·3·1) = 0,0165 
 

C2 coeficient en funció del tipus de construcció. 
C3 coeficient en funció del contingut. 
C4 coeficient en funció del ús del edifici. 
C5 coeficient en funció de la continuïtat d’activitats que s’hi  
 desenvolupen. 

 
Per tant, si Ne>Na implica la utilització d’un parallamps. 
 
El tipus d’instal·lació exigit vindrà donat per la següent expressió: 
 
  E=1-(Na/Ne) = 0.149 
 
Per tant, el nivell de protecció que ens marca la CTE es de grau 4, pel que en 
l’annex SU B art. B.1.1.2 podrem determinar que el Radi de l'esfera a protegir serà 
de: 
 
R = D + ∆L  
 
D = Distancia en m taula B.4 en funció del nivell de protecció 
∆L = Distancia en m en funció del temps d'avanç en el cebament del parallamps. 
 
R = 60 + 50 = 110 m 
 
Escollim un parallamps de cebament de 6 metres alçada, de nivell màxim de 
protecció i distància  a protegir fins a 107 m. 
 
El sistema emprat dependrà de la densitat d'impactes de la zona que en el nostre 
cas és elevat a tota Catalunya. S’instal·laran els següents elements: 
 

a) Sistema de captació format per capçals acoblats a màstil de tub d'acer 
galvanitzat fixat a l'estructura del tipus condensador atmosfèric Standard. 

 
b) Xarxa conductora formada per un baixant a terra per mitjà de cable de coure 

nu de secció 50 mm2 protegit amb tub metàl·lic i/o tub PVC rígid tipus 
GRISDUR. 

 
c) Sistema de control de raig amb comptador. 

 
d) Sistema de posta a terra d’elèctrode múltiple amb arqueta de registre a planta 

soterrani -1 amb tub d'humidificació i preferències de reserva connectada al 
terra general de la instal·lació per tal de que no es facin tensions de pas. 
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e) Parallamps amb dispositiu de cebament. 
 
 
6. JUSTIFICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
Secció SU 4 seguretat enfront del risc causat per il·luminació inadequada 
 
Apartat 1. enllumenat  normal en zones de circulació,  
 
A cada zona es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat que pugui proporcionar el 
nivell d’il·luminació que s’estableix a la taula 1.1 
 
 

 
Apartat 2 enllumenat  d’emergència  
 
L’edifici disposarà d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallida de l’enllumenat 
normal, subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de 
tal manera que puguin abandonar l’edifici, eviti situacions de pànic i permeti la visió 
de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de 
protecció existents. 
 
En aquest edifici les zones on s’han situat aquest tipus d’enllumenat son: 
 
 recorreguts d’evacuació 
 llocs on s’ubiquen quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació 

d’enllumenat 
 senyals de seguretat 

 
La posició i característiques de les lluminàries amb el fi de proporcionar una 
il·luminació adequada les lluminàries compliran las següents condicions: 
 
 situades a mes de 2 metres per damunt del nivell del terra. 
 Es disposarà d’una en cada porta de sortida i en posicions on sigui necessari 

destacar un perill potencial o l’emplaçament d’un equip de seguretat. Com a 
mínim es disposarà en els següents punts: 
 

 portes existents als recorreguts d’evacuació 

Taula 1.1 Nivells mínims d'il.luminació
Zona Iluminancia mínima

lux
Exterior Exclusiva per a persones Escales 10

Resta de zones 5
Per a vehícles o mixtes 10

Interior Exclusiva per a persones Escaleras 75
Resta de zones 50

Per a vehícles o mixtes 50



 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS DE LA  
 NOVA ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CASTELLDEFELS 

 

353 – Església Evangèlica de Castelldefels Maig de 2008 Memòria Electricitat - pàgina 20 / 34 

 a les escales, de manera que cada tram d’escala rebi il·luminació directa 
 en qualsevol dels altres canvis de nivell 
 en canvis de direcció i interseccions de passadissos 

 
Característiques de la instal·lació 
 

1. La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i entrarà 
automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació a la 
instal·lació d’enllumenat normal a les zones cobertes per l’enllumenat 
d’emergència. Es considera com a fallida d’alimentació el descens de la 
tensió d’alimentació per sota del 70% de seu valor nominal. 

 
2. l’enllumenat  d’emergència de les vies d’evacuació te que arribar al menys el 

50% del nivell d’il·luminació requerida al cap dels 5 s i el 100% als 60 s. 
 

3. La instal·lació complirà las condicions de servei que s’indiquen a continuació 
durant una hora, com a mínim, a partir del instant que tingui lloc la fallida: 

 
a) A les vies d’evacuació l’amplada del qual no excedeixi de 2 m, la 
il·luminància horitzontal al terra deu ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l’eix 
central i 0,5 lux a la banda central que comprèn almenys la meitat de 
l’amplada de la via. Les vies d’evacuació amb amplada superior a 2 m poden 
ser tractades com varies bandes de 2 m d’amplada, com a màxim. 
 
b) En els punts que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions 
de protecció contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de 
l’enllumenat, la il·luminància horitzontal serà de 5 Iux, com a  mínim. 
 
c) Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la 
il·luminància màxima i la mínima no te que ser major que 40:1. 
d) els nivells d’il·luminació establerts han d'obtenir-se considerant nul el factor 
de reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que 
englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les 
lluminàries i al envelliment dels llums. 
 
e) amb el fi d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim 
del índex de rendiment cromàtic Ra de les llums serà 40. 
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Secció HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
 
Apartat 1 generalitats  
 
1.1. Àmbit d’aplicació 
 
En aquesta secció es d’aplicació a les instal·lacions d’enllumenat interior següents: 
 
 edificis de nova construcció 
 rehabilitació de edificis existents amb una superfície útil de 1000m2 i consti de 

una remodelació d’un 25%. 
 Reformes de locals comercials  i edificis d’ús administratiu. 

 
S’hi exclouen específicament: 
 
 Edificis i monuments de valor històric. 
 Construccions provisionals per menys de 2 anys. 
 Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials. 
 Edificis independents de menys de 50m. 
 Interiors dels habitatges. 

 
Apartat 2  Procediment de verificació 
 
a)  S'adjunten càlculs elèctrics amb els valors de eficiència energètica VEEI de les 
zones mes representatives. Hauran de complir amb els màxims indicats a la taula 
2.1. 
 
b) Es proposa un sistema de control amb polsadors manuals però comandats per 
rellotges horaris per programar l'encesa i apagada. La major part de les lluminàries 
de les sales representatives portaran reactància electrònica regulable per tal de que 
es puguin regular per l'aprofitament de la llum solar.  
Totes les zones disposaran d’encesa i apagada manual a través de interruptor o 
polsador al quadre de control.  
En els lavabos l’encesa es realitzarà per mitjà de sensor de presència per estalvi 
energètic. 
 
c) Una vegada finalitzada l'obra el fabricant de les lluminàries haurà de fer entrega a 
través de l’instal·lador d'un pla de manteniment per les lluminàries que compleixi 
l'apartat 5 del HE3.  
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A.1.b. ANNEXES 
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ANNEX 1: Prescripcions Particulars 
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1. OBJECTE DE L’ANNEX 
 
 
Aquest annex té per objecte senyalar algunes de les condicions particulars dels  
locals de pública concurrència i en concret els de reunions, segons al previst en la 
ITC-BT-28. 
 
L’activitat es considera de pública concurrència segons l’article 1 de la ITC-BT-28.  
 
 
2. ALIMENTACIÓ DELS SERVEIS DE SEGURETAT 
 
 
En el present apartat es defineixen les característiques de l’alimentació dels serveis 
de seguretat tal com enllumenats d’emergència, sistemes contra incendis, ascensors 
o altres serveis urgents indispensables que estan fixats per les reglamentacions 
específiques de les diferents autoritats competents en matèria de seguretat. 
 
L’alimentació per als serveis de seguretat, en funció del que estableixin les 
reglamentacions específiques, pot ser automàtica o no automàtica. 
 
En una alimentació automàtica la posta en servei de l’alimentació no depèn de la 
intervenció d’un operador. 
 
Una alimentació automàtica es classifica, segons la duració de commutació, en les 
següents categories: 
 
Sense tall: alimentació automàtica que pot estar assegurada de forma continua en 
les condicions especificades durant el període de transició, per exemple, en al que 
es refereix a les variacions de tensió i freqüència. 
 

 Amb tall molt breu: alimentació automàtica disponible en 0,15 segons com a 
màxim. 

 Amb tall breu: alimentació automàtica disponible en 0,5 segons com a màxim. 
 Amb tall mitjà: alimentació automàtica disponible en 15 segons com a màxim. 
 Amb tall llarg: alimentació automàtica disponible en més de 15 segons. 

 
 
2.1. Generalitats i fonts d’alimentació 
 
Per als serveis de seguretat la font d’energia ha de ser elegida de forma que 
l’alimentació estigui assegurada durant un temps apropiat. 
 
Per què els serveis de seguretat funcionin en cas d’incendi, els equips i materials 
utilitzats han de presentar, per construcció o per instal·lació, una resistència al foc de 
duració apropiada. 
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S’escolliran preferentment mides de protecció contra els contactes indirectes sense 
tall automàtic al primer defecte. En l’esquema IT ha de preveure un controlador 
permanent d’aïllament que en el primer defecte emeti una senyal acústica o visual. 
 
Es poden utilitzar les següents fonts d’alimentació: 
 

 Bateries d’acumuladors. Generalment les bateries d’arrencada dels vehicles no 
satisfan les prescripcions d’alimentació per als serveis de seguretat. 

 Generadors independents. 
 Derivacions separades de la xarxa de distribució, efectivament independents de 

la alimentació normal (el nostre cas). 
 
Les fonts per a serveis complementaris o de seguretat han d’estar instal·lades en lloc 
fixa i de forma que no puguin ser afectades per el fallo de la font normal. A més, amb 
excepció dels equips autònoms, hauran de complir les següents condicions: 
 

 S’instal·laran en emplaçament apropiat, accessible solament a les persones 
qualificades o expertes. 

 El emplaçament estarà convenientment ventilat, de forma que els gasos i els 
fums que produeixin no puguin propagar-se en els locals accessibles  les 
persones. 

 No s’admeten derivacions separades independents i alimentades per a una 
xarxa de distribució pública, tan sols si s’assegura que les dos derivacions no 
poden fallar simultàniament. 

 Quan existeixi una sola font per als serveis de seguretat, aquesta no ha de ser 
utilitzada per altres usos. No obstant, quan es disposi de vàries fonts, poden 
utilitzar-se igualment com a fonts de reemplaçament, amb la condició, de que 
en cas de fallo d’una d’elles, la potència encara disponible sigui suficient per a 
garantitzar la posada en funcionament de tots els serveis de seguretat, sent 
necessari generalment, el tall automàtic dels equips no concernent a la 
seguretat. 

 
 
2.2. Fonts pròpies d’energia 
 
No és objecte en aquesta instal·lació. 
 
 
2.3. Subministraments complementaris o de seguretat 
 
Tots els locals de pública concurrència hauran de disposar d’enllumenat 
d’emergència. 
 
Hauran de disposar de subministrament de socors els locals d’espectacles i activitats 
recreatives qualsevol que sigui la ocupació i els locals de reunió treball i usos 
sanitaris amb una ocupació prevista de més de 300 persones. 
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Hauran de disposar de subministrament de reserva: 
 

 Hospitals, clíniques, sanatoris, ambulatoris i centres de salut 
 Estacions de viatgers i aeroports 
 Estacionaments subterranis per a més de 100 vehicles 
 Establiments comercials o agrupacions d’aquests en centres comercials de més 

de 2.000 m2 de superfície  
 Estadis i pavellons esportius 

 
Quan un local es pugui considerar tant en el grup de locals que requereixin 
subministrament de socors com en el grup que requereixi subministrament de 
reserva, s’instal·larà subministrament de reserva. 
 
En aquells locals singulars, com els establiments sanitaris, grans hotels de més de 
300 habitacions, locals d’espectacles amb capacitat per a més de 1.000 
espectadors, estacions de viatgers, estacionaments subterranis amb més de 100 
places, aeroports i establiments comercials o agrupacions d’aquests en centres 
comercials de més de 2.000 m2 de superfície, les fonts pròpies d’energia hauran de 
poder subministrar, amb independència dels enllumenats especials, la potència 
necessària per atendre serveis urgents indispensables quan sigui requerits per 
l’autoritat competent. 
 
 
3. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
 
 
Les instal·lacions destinades a l’enllumenat d’emergència tenen per objecte 
assegurar, en cas de caiguda en la alimentació de l’enllumenat normal, la 
il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per a una eventual evacuació 
del públic o il·luminar altres punts que s’assenyalin. 
 
L’alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu. 
 
S’inclouen dins d’aquest enllumenat, l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de 
reemplaçament. 
 
 
3.1. Enllumenat de seguretat 
 
En l’enllumenat d’emergència previst per a garantitzar la seguretat de les persones 
que evacuïn una zona o que hagin d’acabar una feina potencialment perillosa abans 
d’abandonar la zona. 
 
L’enllumenat de seguretat estarà previst per a entrar en funcionament 
automàticament quan es produeixi el fallo de l’enllumenat general o quan la tensió 
d’aquest baixi a menys del 70 % del seu valor nominal. 
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La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà provista de fonts pròpies 
d’energia. Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per a procedir a la 
seva càrrega, quan la font pròpia d’energia estigui constituïda per bateries 
d’acumuladors o aparells autònoms automàtics. 
 
3.1.1. Enllumenat d’evacuació  
 
Es la part de l’enllumenat de seguretat previst per a garantitzar el reconeixement i la 
utilització dels medis o rutes d’evacuació quan els locals estiguin o puguin estar 
ocupats. 
 
En rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació ha de proporcionar, a nivell de terra i 
en l’eix dels passos principals, una il·luminaria horitzontal mínima de 1 lux. 
 
En els punts en els que estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció 
contra incendis que exigeixin utilització del manual i en els quadres de distribució de 
l’enllumenat, la il·luminaria mínima serà de 5 lux. 
 
La relació entre la il·luminaria màxima i la mínima en l’eix dels passos principals serà 
menor de 40. 
 
L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar, quan es produeixi el fallo de 
l’alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminaria 
prevista. 
 
3.1.2. Enllumenat ambient o anti-pànic 
 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i 
proporcionar una il·luminació ambient adequada que permeti als ocupants identificar 
i accedir a les rutes d’evacuació i identificar obstacles. 
 
L’enllumenat ambient o anti-pànic haurà de proporcionar una il·luminaria horitzontal 
mínima de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des del terra fins a una alçada de 1m. 
 
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en tot l’espai considerat serà 
menor de 40. 
 
L’enllumenat ambient o anti-pànic haurà de poder funcionar, quan es produeixi el 
fallo de la alimentació normal, com a mínim durant una hora proporcionant la 
il·luminància prevista. 
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3.1.3. Enllumenat de zones d’alt risc 
 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per a garantitzar la seguretat de les 
persones ocupades en activitats potencialment perilloses o que treballin en un entorn 
perillós. Permet la interrupció dels treballs amb seguretat per a l’operador i per als 
altres ocupants del local. 
 
L’enllumenat de les zones d’alt risc haurà de proporcionar una il·luminaria mínima de 
15 lux o el 10% de la il·luminància normal, agafant sempre el més gran dels valors. 
 
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en tot l’espai considerat serà 
menor de 10. 
 
L’enllumenat de les zones d’alt risc haurà de poder funcionar, quan es produeixi el 
fallo de l’alimentació normal, com a mínim el temps necessari per abandonar 
l’activitat o zona d’alt risc. 
 
 
3.2. Enllumenat de reemplaçament 
 
Part de l’enllumenat d’emergència que permet la continuïtat de les activitats normals. 
 
Quan l’enllumenat de reemplaçament proporcioni una il·luminància inferior a 
l’enllumenat normal, s’usarà únicament per acabar la feina amb seguretat. 
 
 
3.3. Llocs en que hauran d’instal·lar-se enllumenat d’emergència 
 
3.3.1. Amb enllumenat de seguretat 
 
És obligatori situar l’enllumenat de seguretat en les següents zones dels locals de 
pública concurrència: 
 
a)  En tots els recintes en què la seva ocupació sigui major de 100 persones. 
b)  Els recorreguts generals d’evacuació de zones destinades a usos residencial o 

hospitalari i les de zones destinades a qualsevol altre ús que estiguin previstos 
per a l’evacuació de més de 100 persones. 

c) En els lavabos generals de planta en edificis d’accés públic. 
d) En els estacionaments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els 

passadissos i les escales que condueixen des d’aquells fins a l’exterior o fins a 
les zones generales de l’edifici. 

e) En els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció. 
f) En les sortides d’emergència i en les senyals de seguretat reglamentaria. 
g) En tot canvi de direcció de la ruta d’evacuació. 
h) En tota intersecció de passadissos amb les rutes d’evacuació. 
i) En l’exterior de l’edifici, en el veïnatge immediata a la sortida. 
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j) A prop(1) de les escales, de manera que cada tram d’escales rebi una 
il·luminació directa. 

k) A prop(1) de cada canvi de nivell. 
l) A prop(1) de cada lloc de primers auxilis. 
m) A prop(1) de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d’incendis. 
n) En els quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat de les zones 

indicades anteriorment. 
 
(1) A prop significa a una distància inferior a 2 metres, mesura horitzontalment 
En les zones incloses en els apartats m) i n), l’enllumenat de seguretat proporcionarà 
una il·luminància mínima de 5 al nivell d’operació. 
Només s’instal·larà l’enllumenat de seguretat per a zones d’alt risc en les zones que 
així ho requereixin, segons lo establert en 3.1.3. 
 
També serà necessari instal·lar enllumenat d’evacuació, encara que no sigui un local 
de pública concurrència, en totes les escales d’incendis, en particular tota l’escala 
d’evacuació d’edificis per ús d’habitatges excepte les unifamiliars; així com tota la 
zona classificada com a risc especial segons el CTE. 
 
3.3.2. Amb enllumenat de reemplaçament 
 
En les zones d’hospitalització, la instal·lació d’enllumenat d’emergència 
proporcionarà una il·luminància no inferior e 5 lux i durant 2 hores com a mínim. Les 
sales d’intervenció, les destinades a tractament intens, les sales de cures, paritoris, 
urgències disposaran d’un enllumenat de reemplaçament que proporcionarà un nivell 
de il·luminància igual al de l’enllumenat normal durant 2 hores com a mínim. 
 
 
3.4. Prescripcions dels aparells per enllumenat d’emergència 
   
3.4.1. Aparells autònoms per a enllumenat d’emergència 
 
Lluminària que proporciona enllumenat d’emergència de tipus permanent o no 
permanent en el que tots els elements , com la bateria, la làmpada, el conjunt de 
comandament i els dispositius de verificació i control,  si existeixen, estan continguts 
dins de la lluminària o a una distància inferior a 1m d’ella. 
 
Els aparells autònoms destinats a enllumenat d’emergència hauran de complir les 
normes UNE-EN 60.598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la 
lluminària per a làmpades fluorescents o incandescents, respectivament. 
 
3.4.2. Lluminària alimentada per font central 
 
Lluminària que proporciona enllumenat d’emergència de tipus permanent o no 
permanent i que estigui alimentada a partir d’un sistema d’alimentació d’emergència 
central, és a dir, no incorporat en la lluminària. 
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Les lluminàries que actuen com aparells d’emergència alimentats per font central 
hauran de complir lo exposat en la norma UNE-EN 60.598-2-22. 
 
Els diferents aparells de control, comandament i protecció generals per a les 
instal·lacions d’enllumenat d’emergència per font central entre els que figurarà un 
voltímetre de classe 2,5 per lo menys, es disposaran en un quadre únic, situat fora 
de la possible intervenció del públic. 
 
Les línies que alimenten directament els circuits individuals dels enllumenats 
d’emergència alimentats per font central, estaran protegides per interruptors 
automàtics amb una intensitat nominal de 10 A com a màxim. Una mateixa línia no 
podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si en la dependència o local considerat 
existeixen varis punts de llum per a enllumenat d’emergència, aquests hauran de ser 
repartits, al menys, entre dues línies diferents, encara que el seu número sigui 
inferior a dotze. 
 
Les canalitzacions que alimenten els enllumenats d’emergència alimentats per font 
central es disposaran, quan s’instal·lin sobre parets o encastades en elles, a 5 cm 
com a mínim, de altres canalitzacions elèctriques i, quan s’instal·lin en forats de la 
construcció estaran separades d’aquesta per envans incombustibles no metàl·lics. 
 
 
4. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
 
Les instal·lacions en els locals de pública concurrència, compliran les condicions de 
caràcter general que a continuació s’assenyalen. 
 
a) El quadre general de distribució haurà de col·locar-se en el punt més pròxim 

possible a l’entrada de l’escomesa o derivació individual i es col·locarà junt o 
sobre d’ell, els dispositius de comandament i protecció establerts en la instrucció 
ITC-BT-17.  Quan no sigui possible la instal·lació del quadre general en aquest 
punt , s’instal·larà en aquest punt un dispositiu de comandament i protecció. 

 
b) El quadre general de distribució i, igualment, els quadres secundaris, 

s’instal·laran en llocs que no tingui accés el públic i que estiguin separats dels 
locals a on existeixi un perill acusat d’incendi o de pànic (cabines de projecció, 
escenaris, sales de públic, aparadors, etc.), per mitjà d’elements a prova 
d’incendis i portes no prorrogades del foc. Els comptadors podran instal·lar-se en 
un altre lloc, d’acord amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, i sempre 
abans del quadre general. 

 
c) En el quadre general de distribució o en els secundaris es disposaran dispositius 

de comandament i protecció per a cada una de les línies generals de distribució i 
les d’alimentació directa a receptors. A prop de cada un dels interruptors del 
quadre es col·locarà una placa indicadora del circuit al que pertanyen. 
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d) En les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències a on es reuneixi 
públic, el número de línies secundàries i de la seva disposició en relació amb el 
total de làmpades a alimentar haurà de ser tal que el tall de corrent en qualsevol 
d’elles no afecti a més de la tercera part del total de làmpades instal·lades en els 
locals o dependències que s’il·luminin alimentades per aquestes línies. Cada una 
d’aquestes línies estaran protegides en el seu origen contra sobrecàrrega, 
curtcircuits, i si procedeix contra contactes indirectes. 

 
e) Les canalitzacions hauran de realitzar-se segons lo proposat en les TC-BT-19 i 

TC-BT-20 i estaran constituïdes per:  
 Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, col·locats 

sota tubs o canals protectors, preferentment encastats en especial en les 
zones accessibles al públic. 

 Conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 450/750 V, amb 
coberta de protecció, col·locats en forats de la construcció totalment 
construïts en materials incombustibles de resistència al foc RF-120, com a 
mínim. 

 Conductors rígids aïllats, de tensió assignada no inferior a 0,6 / 1 kV, 
armats, col·locats directament sobre les parets. 

 
f) Els cables i sistemes de conducció de cables hauran d’instal·lar-se de manera 

que no es redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici en la seguretat 
contra incendis. 
Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus generals i en el 
connexionat interior de quadres elèctrics en aquest tipus de locals, seran no 
propagadores de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables 
amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5; o a la 
norma UNE 21.1002 (segons la tensió assignada de cable), compleixen amb 
aquesta prescripció. 
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als 
classificats com a “no propagadors de la flama” d’acord amb les normes UNE-EN 
50.085-1 i UNE-EN 50.086-1, compleixen amb aquesta prescripció. 
Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o a 
circuits de serveis amb fonts autònomes centralitzades, hauran de mantenir el 
servei durant i després de l’incendi, sent conformes a les especificacions de la 
norma UNE-EN 50.200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables 
amb característiques equivalents a la norma UNE 21.123 parts 4 o 5, apart 
3.4.6., compleixen amb la prescripció d’emissió de fums i opacitat reduïda. 

 
g) Les fonts pròpies d’energia de corrent alterna a 50 Hz; no podran donar tensió 

de retorn a l’escomesa o escomeses de la xarxa de Baixa Tensió pública que 
alimentin al local de pública concurrència. 
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5. PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES PER A LOCALS DE REUNIÓ I 
TREBALL 
 
 
A més de les prescripcions generals senyalades en el capítol 5, es compliran en els 
locals de reunió les següents prescripcions complementàries: 
 
A partir del quadre general de distribució s’instal·larà línies distribuïdores generals, 
accionades mitjançant interruptors omnipolars, al menys per a cadascun dels 
següents grups de dependències o locals: 
 

 Sala de venta o reunió, per planta de l’edifici 
 Aparadors 
 Magatzems 
 Tallers 
 Passadissos, escales i vestidors 

 
Altres prescripcions particulars a complir: 
 
1.ITC-BT-09: INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR 
2.ITC-BT-44: INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS: RECEPTORS D’ENLLUMENAT 
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ANNEX 2: Càlculs Elèctrics 



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT ONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES            DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ESCOMESA GENERAL L0 90.000 3 x 400 0,85 152,83 Cu- 56 4 x 50 8 720 0,64 0,16% 0,16% 0,0029 111111

SUBQUADRE SALA MÀQUINES LA 6.000 3 x 400 0,85 10,19 Cu- 56 4 x 4 4 8 48 0,54 0,134% 0,295% 0,0389 8230

SUBQUADRE CUINA LB 14.646 3 x 400 0,85 24,87 Cu- 56 4 x 10 10 14 205 0,92 0,229% 0,390% 0,0281 11396

SUBQUADRE SALA POLIVALENT LC 17.097 3 x 400 0,85 29,03 Cu- 56 4 x 10 10 25 427 1,91 0,478% 0,639% 0,0479 6683

SUBQUADRE BAR LD 9.000 3 x 400 0,85 15,28 Cu- 56 4 x 4 4 12 108 1,21 0,302% 0,463% 0,0569 5626

SUBQUADRE PLANTA BAIXA LE 25.000 3 x 400 0,85 42,45 Cu- 56 4 x 16 16 36 900 2,52 0,629% 0,790% 0,0434 7377

SUBQUADRE P2 LF 23.000 3 x 400 0,85 39,06 Cu- 56 4 x 16 16 26 598 1,67 0,418% 0,579% 0,0321 9960

EQUIP REACTIVA L1 3 x 400 0,85 0,00 Cu- 56 4 x 50 25 14 0 0,00 0,000% 0,579% 0,0079 40404

ENDOLLS SALA L2 1.500  230 0,85 7,67 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 15 0,94 0,408% 0,987% 0,0749 2457

RESERVA L3

RESERVA L4

RESERVA L5

UNITAT EXTERIOR CLIMA UE 1 L6 10.750 3 x 400 0,85 18,25 Cu- 56 4 x 4 6 30 323 3,61 0,902% 1,481% 0,1379 2321

UNITAT EXTERIOR CLIMA UE 2.1 L7 10.750 3 x 400 0,85 18,25 Cu- 56 4 x 4 4 29 312 3,49 0,872% 0,872% 0,1334 2399

UNITAT EXTERIOR CLIMA UE 2.2 L8 10.750 3 x 400 0,85 18,25 Cu- 56 4 x 4 4 32 344 3,85 0,962% 0,962% 0,1469 2179

UNITAT EXTERIOR CLIMA UE 2.3 L9 3.750 3 x 400 0,85 6,37 Cu- 56 4 x 2,5 2,5 34 128 2,28 0,570% 0,570% 0,2477 1292

UNITAT EXTERIOR CLIMA UE 3 L10 8.425 3 x 400 0,85 14,31 Cu- 56 4 x 2,5 2,5 36 303 5,43 1,357% 1,357% 0,2621 1221

UNITAT EXTERIOR CLIMA UE 4 L11 18.625 3 x 400 0,85 31,63 Cu- 56 4 x 10 10 38 708 3,17 0,792% 0,792% 0,0713 4489

UNITAT INTERIOR VRV UI 4 L12 92  230 0,85 0,47 Cu- 56 4 x 6 6 37 3 0,09 0,039% 0,039% 0,1139 1616

UNITAT INTERIOR VRV UI 5 L13 92  230 0,85 0,47 Cu- 56 4 x 6 6 33 3 0,08 0,034% 1,515% 0,1019 1806

UNITAT INTERIOR VRV UI 14 L14 237  230 0,85 1,21 Cu- 56 4 x 6 6 27 6 0,17 0,073% 0,944% 0,0839 2194

UNITAT INTERIOR VRV UI 13 L15 179  230 0,85 0,92 Cu- 56 4 x 6 6 46 8 0,21 0,093% 1,055% 0,1409 1306

UNITAT INTERIOR VRV UI 12 L16 237  230 0,85 1,21 Cu- 56 4 x 6 6 52 12 0,32 0,140% 0,710% 0,1589 1158

UNITAT INTERIOR VRV UI 11 L17 237  230 0,85 1,21 Cu- 56 4 x 6 6 57 14 0,35 0,153% 1,510% 0,1739 1058

UNITAT INTERIOR VRV UI 10 L18 237  230 0,85 1,21 Cu- 56 4 x 6 6 59 14 0,36 0,159% 0,950% 0,1799 1023

UNITAT INTERIOR VRV UI 8 L19 112  230 0,85 0,57 Cu- 56 4 x 6 6 63 7 0,18 0,080% 0,119% 0,1919 959

UNITAT INTERIOR VRV UI 9 L20 112  230 0,85 0,57 Cu- 56 4 x 6 6 62 7 0,18 0,079% 1,594% 0,1889 974

UNITAT INTERIOR VRV UI 2 L21 1.425  230 0,85 7,29 Cu- 56 4 x 6 6 30 43 1,12 0,485% 1,429% 0,0929 1981

UNITAT INTERIOR VRV UI 3 L22 1.425  230 0,85 7,29 Cu- 56 4 x 6 6 25 36 0,93 0,404% 1,459% 0,0779 2363

UNITAT INTERIOR VRV UI 1 L23 1.425  230 0,85 7,29 Cu- 56 4 x 6 6 40 57 1,49 0,647% 1,357% 0,1229 1497

UNITAT INTERIOR VRV UI 6 L24 1.425  230 0,85 7,29 Cu- 56 4 x 6 6 17 24 0,63 0,275% 1,785% 0,0539 3415

UNITAT INTERIOR VRV UI7 L25 1.425  230 0,85 7,29 Cu- 56 4 x 6 6 37 53 1,38 0,598% 1,548% 0,1139 1616

ENLLUMENAT EXTERIOR 1 L26 1.260  230 0,90 6,09 Cu- 56 4 x 6 6 10 13 0,33 0,143% 1,737% 0,0329 5596

ENLLUMENAT EXTERIOR 2 L27 1.260  230 0,90 6,09 Cu- 56 4 x 10 10 14 18 0,28 0,120% 1,668% 0,0281 6553

 QUADRE GENERAL

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS -  QUADRE GENERAL



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT ONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES      DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ESCOMESA GENERAL L0 31.170 3 x 400 0,85 52,93 Cu- 56 4 x 16 120 8 249 0,70 0,17% 0,17% 0,0090 35556

SUBQUADRE CUINA SOCORS LBS 1.573 3 x 400 0,85 2,67 Cu- 56 4 x 2,5 2,5 14 22 0,39 0,099% 0,273% 0,1098 2914

SUBQUADRE SALA POLIVALENT SOCORS LCS 9.000 3 x 400 0,85 15,28 Cu- 56 4 x 4 4 25 225 2,52 0,629% 0,804% 0,1215 2634

SUBQUADRE BAR SOCORS LDS 4.000 3 x 400 0,85 6,79 Cu- 56 4 x 4 4 12 48 0,54 0,134% 0,309% 0,0630 5079

SUBQUADRE PLANTA BAIXA SOCORS LES 9.000 3 x 400 0,85 15,28 Cu- 56 4 x 6 6 36 324 2,42 0,604% 0,778% 0,1170 2735

SUBQUADRE P2 SOCORS LFS 11.310 3 x 400 0,85 19,21 Cu- 56 4 x 6 6 26 294 2,19 0,548% 0,723% 0,0870 3678

SUBQUADRE ASCENSOR LGS 8.000 3 x 400 0,85 13,58 Cu- 56 4 x 6 6 10 80 0,60 0,149% 0,323% 0,0390 8205

MANIOBRA 230 V. LS1 150  230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 10 2 0,16 0,068% 0,242% 0,1290 1426

MANIOBRA 24 V. LS2 150  230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 2 0,09 0,041% 0,215% 0,0810 2272

ENLLUMENAT SALA LS3 150  230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 8 1 0,08 0,033% 0,207% 0,0666 2763

EMERGÈNCIES LS4 150  230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 8 1 0,13 0,054% 0,229% 0,1050 1752

RESERVA LS5

INTERFONO LS6 350  230 0,85 1,79 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 35 12 0,77 0,333% 0,508% 0,2610 705

SBQ TELECOS LS7 6.000 3 x 400 0,85 10,19 Cu- 56 4 x 2,5 2,5 12 72 1,29 0,322% 0,496% 0,0954 3354

ENDOLLS WIFI LS8 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 50 50 3,13 1,361% 1,535% 0,3690 499

SPLIT RITU LS9 1.200  230 0,85 6,14 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 12 14 0,90 0,392% 0,566% 0,0954 1929

CCTV LS10 1.000  230 0,85 5,12 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 50 50 3,13 1,361% 1,535% 0,3690 499

RESERVA LS11

VENTILADOR SOBREPRESSIÓ 1.1. LS12 1.375 3 x 400 0,85 2,33 Cu- 56 4 x 2,5 2,5 35 48 0,86 0,215% 0,390% 0,2610 1226

VENTILADOR SOBREPRESSIÓ 1.1. LS13 1.375 3 x 400 0,85 2,33 Cu- 56 4 x 2,5 2,5 35 48 0,86 0,215% 0,390% 0,2610 1226

ENLLUMENAT ESCALA 1 (PSOT/PB) LS14 978  230 0,85 5,00 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 30 29 1,84 0,799% 0,973% 0,2250 818

EMERGÈNCIES (PSOT/PB) LS15 150  230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 30 5 0,47 0,204% 0,378% 0,3690 499

ENLLUMENAT ESCALA 2 (P1/P2) LS16 978  230 0,85 5,00 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 42 41 2,57 1,118% 1,292% 0,3114 591

EMERGÈNCIES 2 (P1/P2) LS17 150  230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 42 6 0,66 0,286% 0,460% 0,5130 359

 QUADRE GENERAL SOCORS

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - QUADRE GENERAL SOCORS



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES       DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT PASSADÍS 1 LC1 648 230 0,90 3,13 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 26 17 1,05 0,459% 1,10% 0,1872 983

ENLLUMENAT PASSADÍS 2 (LEDS) LC2 36 230 0,90 0,17 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 28 1 0,06 0,027% 0,67% 0,2016 913

ENLLUMENAT 3 / SERVEIS LC3 1.350 230 0,90 6,52 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 32 43 2,70 1,176% 1,82% 0,2304 799

RESERVA LC4

RESERVA LC5

RESERVA LC6

ENLLUMENAT ACCÉS SALA POLIVALENT LC7 194 230 0,90 0,94 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 22 4 0,27 0,116% 0,76% 0,1584 1162

ENLLUMENAT SALA POLIVALENT 1A LC8 1.030 230 0,90 4,98 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 41 2,58 1,122% 1,76% 0,2880 639

ENLLUMENAT SALA POLIVALENT 1B (LEDS) LC9 36 230 0,90 0,17 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 42 2 0,09 0,041% 0,68% 0,3024 608

RESERVA LC10

ENLLUMENAT SALA POLIVALENT 2A LC11 1.123 230 0,90 5,43 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 55 62 3,87 1,681% 2,32% 0,3960 465

ENLLUMENAT SALA POLIVALENT 2B (LEDS) LC12 36 230 0,90 0,17 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 57 2 0,13 0,056% 0,70% 0,4104 448

ENLLUMENAT PISCINA LC13 194 230 0,90 0,94 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 4 0,24 0,106% 0,74% 0,1440 1278

BOTONERA QUADRE CONTROL ENLLUMENAT LC14 150 230 0,85 0,77 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 5 1 0,05 0,020% 0,66% 0,0360 5111

ENDOLLS GENERALS LC15 2.200 230 0,85 11,25 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 44 2,75 1,198% 1,84% 0,1440 1278

RESERVA LC16

EIXUGAMANS 1 LC17 2.200 230 0,85 11,25 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 11 24 1,52 0,659% 1,30% 0,0792 2323

EIXUGAMANS 2 LC18 2.200 230 0,85 11,25 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 7 15 0,96 0,419% 1,06% 0,0504 3651

ENDOLLS SALA POLIVALENT 1 LC19 2.000 230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 33 66 4,13 1,797% 2,44% 0,2376 774

ENDOLLS SALA POLIVALENT 2 LC20 2.000 230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 38 76 4,76 2,069% 2,71% 0,2736 673

ENDOLLS TAULES SALA POLIVALENT 1 LC21 1.350 230 0,85 6,91 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 24 32 2,03 0,882% 1,52% 0,1728 1065

ENDOLLS TAULES SALA POLIVALENT 2 LC22 1.350 230 0,85 6,91 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 24 32 2,03 0,882% 1,52% 0,1728 1065

MANIOBRA LC23 150 230 0,85 0,77 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 10 2 0,16 0,068% 0,71% 0,1200 1533

RESERVA LC24

RESERVA LC25

SUBQUADRE SALA POLIVALENT (LC)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. SALA POLIVALENT



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES           DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT SOCORS PASSADÍS LSC1 519 230 0,90 2,51 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 18 9 0,58 0,25% 1,06% 0,1296 1420

EMERGÈNCIES 1 LSC2 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 23 3 0,36 0,157% 0,96% 0,2760 667

ENLLUMENAT SOCORS ACCÉS SALA POLIVALENT LSC3 195 230 0,90 0,94 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 15 3 0,18 0,080% 0,88% 0,1080 1704

ENLLUMENAT SOCORS SALA POLIVALENT 1 LSC4 1.782 230 0,90 8,61 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 26 46 2,90 1,261% 2,06% 0,1872 983

EMERGÈNCIES 2 LSC5 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 25 4 0,39 0,170% 0,97% 0,3000 613

ENLLUMENAT SOCORS SALA POLIVALENT 2 LSC6 2.268 230 0,90 10,96 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 35 79 4,97 2,161% 2,96% 0,2520 730

EMERGÈNCIES 3 LSC7 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 35 5 0,55 0,238% 1,04% 0,4200 438

CCTV LSC8 300 230 0,85 1,53 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 36 11 0,68 0,29% 1,10% 0,2592 709,8765

RESERVA LSC9

ENDOLLS TAULES SAI SALA POLIVALENT 1 LSC10 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 28 50 3,16 1,372% 2,18% 0,2016 913

ENDOLLS TAULES SAI SALA POLIVALENT 2 LSC11 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 28 50 3,16 1,372% 2,18% 0,2016 913

RESERVA LSC12

RESERVA LSC13

SUBQUADRE SALA POLIVALENT SOCORS (LCS)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. SALA POLIVALENT SOCORS



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES          DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT VESTIBUL 1 LE1 2.448 230 0,90 11,83 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 50 122 7,66 3,332% 4,12% 0,3600 511

ENLLUMENAT VESTIBUL 2 LE2 675 230 0,90 3,26 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 65 44 2,75 1,194% 1,98% 0,4680 393

ENLLUMENAT VESTIBUL 3 LE3 518 230 0,90 2,50 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 50 26 1,62 0,705% 1,50% 0,3600 511

ENLLUMENAT CONSERGE/ CONTROL LE4 616 230 0,90 2,98 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 9 0,58 0,252% 1,04% 0,1080 1704

ENLLUMENAT SALA CULTE 1 LE5 900 230 0,90 4,35 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 24 22 1,35 0,588% 1,38% 0,1728 1065

ENLLUMENAT SALA CULTE 2 LE6 583 230 0,90 2,82 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 12 0,73 0,317% 1,11% 0,1440 1278

ENLLUMENAT SALA CULTE 3 LE7 583 230 0,90 2,82 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 23 13 0,84 0,365% 1,16% 0,1656 1111

ENLLUMENAT SALA CULTE 4 LE8 1.080 230 0,90 5,22 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 32 2,03 0,882% 1,67% 0,2160 852

ENLLUMENAT P1 SALA CULTE 5 LE9 1.080 230 0,90 5,22 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 60 65 4,06 1,764% 2,55% 0,4320 426

ENLLUMENAT P1 SALA CULTE 6 LE10 1.620 230 0,90 7,83 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 50 81 5,07 2,205% 3,00% 0,3600 511

ENLLUMENAT P1 SALA CULTE 7 LE11 1.620 230 0,90 7,83 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 60 97 6,09 2,646% 3,44% 0,4320 426

ENLLUMENAT P1 EXTERIOR LE12 972 230 0,90 4,70 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 115 112 7,00 3,043% 3,83% 0,8280 222

ENLLUMENAT P1 SALA CULTE 8 LE13 324 230 0,90 1,57 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 89 29 1,81 0,785% 1,58% 0,6408 287

ENLLUMENAT TERRASSA P1 LE14 1.764 230 0,90 8,52 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 50 88 5,52 2,401% 3,19% 0,3600 511

RESERVA LE15

RESERVA LE16

BOTONERA CONTROL ENLLUMENAT LE17 150 230 0,85 0,77 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 8 1 0,08 0,033% 0,82% 0,0576 3194

RESERVA LE18

RESERVA LE19

ENDOLLS GENERALS LE20 2.200 230 0,85 11,25 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 44 2,75 1,198% 1,99% 0,1440 1278

ENDOLLS CONSERGERIA LE21 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 14 21 1,31 0,572% 1,36% 0,1008 1825

ENDOLLS CONTROL LE22 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 11 17 1,03 0,449% 1,24% 0,0792 2323

ENDOLLS TARIMA LE23 2.200 230 0,85 11,25 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 32 70 4,41 1,916% 2,71% 0,2304 799

ENDOLLS P1 LE24 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 32 16 3,01 1,307% 2,10% 0,2304 799

RESERVA LE25

EXTRACTOR P1 LE26 288 230 0,85 1,47 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 58 17 1,05 0,455% 1,25% 0,4176 441

RESERVA LE27

RESERVA LE28

SUBQUADRE PLANTA BAIXA (LE)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. PLANTA BAIXA



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES          DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT SOCORS VESTIBUL LES1 882 230 0,90 4,26 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 34 30 1,88 0,82% 1,59% 0,2448 752

EMERGÈNCIES 1 LES2 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 30 5 0,47 0,204% 0,98% 0,3600 511

ENLLUMENAT SOCORS SALA CULTE 1 LES3 1.620 230 0,90 7,83 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 25 41 2,54 1,102% 1,88% 0,1800 1022

EMERGÈNCIES 2 LES4 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 30 5 0,47 0,204% 0,98% 0,3600 511

ENLLUMENAT SOCORS SALA CULTE 2 LES5 1.620 230 0,90 7,83 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 27 44 2,74 1,191% 1,97% 0,1944 947

EMERGÈNCIES 3 LES6 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 35 5 0,55 0,238% 1,02% 0,4200 438

ENLLUMENAT SOCORS TERRASSA LES7 693 230 0,90 3,35 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 83 58 3,60 1,566% 2,34% 0,5976 308

EMERGÈNCIES 4 LES8 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 40 6 0,63 0,27% 1,05% 0,4800 383,3333

ENLLUMENAT SOCORS SALA CULTE 3 LES9 454 230 0,90 2,19 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 110 50 3,13 1,359% 2,14% 0,7920 232

EMERGÈNCIES 5 LES10 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 50 8 0,78 0,340% 1,12% 0,6000 307

ENLLUMENAT SOCORS SALA CULTE 4 LES11 162 230 0,90 0,78 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 110 18 1,12 0,485% 1,26% 0,7920 232

EMERGÈNCIES 6 LES12 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 50 8 0,78 0,34% 1,12% 0,6000 306,6667

MANIOBRA LES13 150 230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 15 2 0,23 0,102% 0,88% 0,1800 1022

CENTRAL INCENDIS LES14 350 230 0,85 1,79 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 4 0,22 0,095% 0,87% 0,0720 2556

CENTRAL SEGURETAT LES15 350 230 0,85 1,79 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 4 0,22 0,10% 0,87% 0,0720 ########

CENTRAL CCTV LES16 350 230 0,85 1,79 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 4 0,22 0,095% 0,87% 0,0720 2556

RACK MEGAFONIA LES17 500 230 0,85 2,56 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 5 0,31 0,14% 0,91% 0,0720 ########

ENDOLLS SAI 1 LES18 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 14 25 1,58 0,686% 1,46% 0,1008 1825

ENDOLLS SAI 2 LES19 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 32 58 3,61 1,568% 2,35% 0,2304 799

RESERVA LES20

RESERVA LES21

RACK LES22 4.000 230 0,85 20,46 Cu- 56    2 x 6 6 10 40 1,04 0,454% 1,23% 0,0300 6133

SUBQUADRE PLANTA BAIXA SOCORS (LES)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. PLANTA BAIXA SOCORS



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES          DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT GUARDERIA 1 LF1 1.080 230 0,90 5,22 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 32 2,03 0,882% 1,46% 0,2160 852

ENLLUMENAT SERVEIS, MAGATZEM I PASSADÍS LF2 810 230 0,90 3,91 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 15 12 0,76 0,331% 0,91% 0,1080 1704

ENLLUMENAT PASSADÍS 1 LF3 389 230 0,90 1,88 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 30 12 0,73 0,318% 0,90% 0,2160 852

ENLLUMENAT SALA ORDINADORS 1 LF4 1.080 230 0,90 5,22 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 28 30 1,89 0,823% 1,40% 0,2016 913

ENLLUMENAT SALA ORDINADORS 2 LF5 648 230 0,90 3,13 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 27 17 1,10 0,476% 1,06% 0,1944 947

ENLLUMENAT PASSADÍS 2 LF6 1.800 230 0,90 8,70 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 46 83 5,18 2,254% 2,83% 0,3312 556

ENLLUMENAT PASSADÍS 3 LF7 1.800 230 0,90 8,70 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 42 76 4,73 2,058% 2,64% 0,3024 608

ENLLUMENAT PLANTA 2A LF8 1.150 230 0,90 5,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 46 2,88 1,252% 1,83% 0,2880 639

ENLLUMENAT PLANTA 2B LF9 1.150 230 0,90 5,56 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 46 2,88 1,252% 1,83% 0,2880 639

ENLLUMENAT DESPATXOS LF10 1.080 230 0,90 5,22 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 50 54 3,38 1,470% 2,05% 0,3600 511

FANALS 1  P. COBERTA LF11 756 230 0,90 3,65 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 40 30 1,89 0,823% 1,40% 0,2880 639

FANALS 2 P. COBERTA LF12 756 230 0,90 3,65 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 40 30 1,89 0,823% 1,40% 0,2880 639

BOTONERA QUADRE ENLLUMENAT LF13 250 230 0,85 1,28 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 31 8 0,49 0,211% 0,79% 0,2232 824

ENDOLLS GENERALS LF14 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 60 3,76 1,633% 2,21% 0,2880 639

ENDOLLS GUARDERIA LF15 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 20 30 1,88 0,817% 1,40% 0,1440 1278

EXTRACTOR EX4 LF16 88 230 0,85 0,45 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 1 0,06 0,024% 0,60% 0,0720 2556

AMPLIFICADORS TV LF17 350 230 0,85 1,79 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 11 4 0,24 0,105% 0,68% 0,0792 2323

ENDOLLS SALA ORDINADORS 1 LF18 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 72 4,51 1,960% 2,54% 0,2880 639

ENDOLLS SALA ORDINADORS 2 LF19 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 72 4,51 1,960% 2,54% 0,2880 639

ENDOLLS SALES 1 LF20 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 81 5,07 2,205% 2,78% 0,3240 568

ENDOLLS SALES 2 LF21 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 45 81 5,07 2,205% 2,78% 0,3240 568

ENDOLLS SALES 3 LF22 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 56 84 5,26 2,287% 2,87% 0,4032 456

ENDOLLS DESPATXOS 1 LF23 900 230 0,85 4,60 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 54 49 3,04 1,323% 1,90% 0,3888 473

ENDOLLS DESPATXOS 2 LF24 900 230 0,85 4,60 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 44 40 2,48 1,078% 1,66% 0,3168 581

RESERVA LF25

CAIXA TRIFÀSICA COBERTA 1 LF26 4.000 3 x 400 0,85 6,79 Cu- 56    4 x 4 4 43 172 1,92 0,481% 1,06% 0,1935 1654

CAIXA TRIFÀSICA COBERTA 2 LF27 4.000 3 x 400 0,85 6,79 Cu- 56    4 x 4 4 37 148 1,66 0,414% 0,99% 0,1665 1922

CAIXA TRIFÀSICA COBERTA 3 LF28 4.000 3 x 400 0,85 6,79 Cu- 56    4 x 4 4 31 124 1,39 0,347% 0,93% 0,1395 2294

RESERVA LF29

RESERVA LF30

RESERVA LF31

RESERVA LF32

EXTRACTOR EX6 LF33 350 230 0,85 1,79 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 53 19 1,16 0,505% 1,08% 0,3816 482

SUBQUADRE P2 (LF)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. P2



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES          DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT GUARDERIA 2 LFS1 972 230 0,90 4,70 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 42 41 2,56 1,11% 1,83% 0,3024 608

EMERGÈNCIES 1 LFS2 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 30 5 0,47 0,204% 0,93% 0,3600 511

ENLLUMENAT PASSADÍS SOCORS 1 LFS3 750 230 0,90 3,62 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 30 23 1,41 0,612% 1,34% 0,2160 852

EMERGÈNCIES 2 LFS4 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 35 5 0,55 0,238% 0,96% 0,4200 438

ENLLUMENAT PASSADÍS SOCORS 2 LFS5 1.215 230 0,90 5,87 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 70 85 5,32 2,315% 3,04% 0,5040 365

EMERGÈNCIES 3 LFS6 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 40 6 0,63 0,272% 0,99% 0,4800 383

ENLLUMENAT PASSADÍS SOCORS 3 LFS7 1.215 230 0,90 5,87 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 70 85 5,32 2,315% 3,04% 0,5040 365

EMERGÈNCIES 4 LFS8 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 40 6 0,63 0,27% 0,99% 0,4800 383

FANALS 3 P. COBERTA LFS9 1.008 230 0,90 4,87 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 45 45 2,84 1,235% 1,96% 0,3240 568

MANIOBRA LFS10 150 230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 15 2 0,14 0,061% 0,78% 0,1080 1704

RESERVA LFS11

RESERVA LFS12

ENDOLLS SAI SALA ORDINADORS 1 LFS13 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 40 72 4,51 1,960% 2,68% 0,2880 639

ENDOLLS SAI SALA ORDINADORS 2 LFS14 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 40 72 4,51 1,960% 2,68% 0,2880 639

ENDOLLS SAI SALA 1 LFS15 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 55 99 6,20 2,69% 3,42% 0,3960 465

ENDOLLS SAI SALA 2 LFS16 1.800 230 0,85 9,21 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 55 99 6,20 2,695% 3,42% 0,3960 465

ENDOLLS SAI DESPATXOS LFS17 900 230 0,85 4,60 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 54 49 3,04 1,32% 2,05% 0,3888 473

RESERVA LFS18

RACK 2 LFS19 4.000 230 0,85 20,46 Cu- 56    2 x 6 6 32 128 3,34 1,452% 2,17% 0,0960 1917

SUBQUADRE P2 SOCORS (LFS)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. P2 SOCORS



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES           DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT SALA LA1 209 230 0,90 1,01 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 2 0,13 0,057% 0,35% 0,0720 2556

EMERGÈNCIES LA2 150 230 0,90 0,72 Cu- 56    2 x 1,5 1,5 10 2 0,16 0,068% 0,36% 0,1200 1533

RESERVA LA3

ACUMULADOR SOLAR LA4 150 230 0,85 0,77 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 2 0,09 0,041% 0,34% 0,0720 2556

RESERVA LA5

AEROREFRIGERADOR (COBERTA) LA6 180 230 0,85 0,92 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 40 7 0,45 0,196% 0,49% 0,2880 639

RESERVA LA7

BOMBA SOLAR LA8 313 3 x 400 0,85 0,53 Cu- 56 3 x 2,5 2,5 10 3 0,06 0,014% 0,31% 0,0720 4444

DIPÒSIT ACS LA9 3.000 230 0,85 15,35 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 30 1,88 0,817% 1,11% 0,0720 2556

BOMBA ACS LA10 100 3 x 400 0,85 0,17 Cu- 56 3 x 2,5 2,5 10 1 0,02 0,004% 0,30% 0,0720 4444

MANIOBRA 230 V. LA11 150 230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 10 2 0,16 0,068% 0,36% 0,1200 1533

MANIOBRA 24 V. LA12 150 230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 2 0,09 0,041% 0,34% 0,0720 2556

ENDOLLS SALA LA13 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 15 0,94 0,408% 0,70% 0,0720 2556

RESERVA LA14

SUBQUADRE SALA MÀQUINES (LA)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. SALA MÀQUINES



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES           DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT 1 LB1 648 230 0,90 3,13 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 19 1,22 0,529% 0,92% 0,2160 852

RESERVA LB2

RENTAVAIXELLES LB3 8.560 3 x 400 0,85 14,54 Cu- 56    4 x 4 4 15 128 1,44 0,359% 0,75% 0,0675 4741

FORN CONVECCIÓ LB4 438 230 0,85 2,24 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 12 5 0,33 0,143% 0,53% 0,0864 2130

EXTRACCIÓ CAMPANA LB5 3.500 3 x 400 0,85 5,94 Cu- 56    4 x 2,5 2,5 30 105 1,88 0,470% 0,86% 0,2160 1481

ENDOLLS LB6 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 25 38 2,35 1,021% 1,41% 0,1800 1022

RESERVA LB7

RESERVA LB8

RESERVA LB9

SUBQUADRE CUINA (LB)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. CUINA



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES             DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT 2 LBS1 648 230 0,90 3,13 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 30 19 1,22 0,53% 0,80% 0,2160 852

EMERGÈNCIES LBS2 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 20 3 0,31 0,136% 0,41% 0,2400 767

RESERVA LBS3

ARMARI FRIGORÍFIC LBS4 475 230 0,85 2,43 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 15 7 0,45 0,194% 0,47% 0,1080 1704

CONGELADOR LBS5 150 230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 15 2 0,14 0,061% 0,33% 0,1080 1704

MANIOBRA LBS6 150 230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 2 0,09 0,041% 0,31% 0,0720 2556

RESERVA LBS7

SUBQUADRE CUINA SOCORS (LBS)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. CUINA SOCORS



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES           DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

MOTOR LGS1 6.000 3 x 400 0,85 10,19 Cu- 56 4 x 6 6 30 180 1,34 0,34% 0,61% 0,0900 3556

ENLLUMENAT CABINA LGS2 400 230 0,90 1,93 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 30 12 0,75 0,327% 0,60% 0,2160 852

ENLLUMENAT ROSARI LGS3 500 230 0,90 2,42 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 30 15 0,94 0,408% 0,68% 0,2160 852

ENLLUMENAT PERMANENT LGS4 400 230 0,90 1,93 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 30 12 0,75 0,327% 0,60% 0,2160 852

RESERVA LGS5

MANIOBRA LGS6 150 230 0,85 0,77 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 10 2 0,16 0,068% 0,34% 0,1200 1533

RESERVA LGS7

RESERVA LGS8

SUBQUADRE ASCENSOR SOCORS (LGS)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. ASCENSOR SOCORS



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES           DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT 1 LD1 1.003 230 0,90 4,85 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 27 27 1,70 0,737% 1,20% 0,1944 947

RESERVA LD2

ENLLUMENAT 2 LD3 567 230 0,90 2,74 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 30 17 1,06 0,463% 0,93% 0,2160 852

ENLLUMENAT 3 LD4 972 230 0,90 4,70 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 36 35 2,19 0,953% 1,42% 0,2592 710

RESERVA LD5

RESERVA LD6

RENTAPLATS LD7 2.000 230 0,85 10,23 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 20 1,25 0,544% 1,01% 0,0720 2556

PASSAPLATS LD8 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 15 0,94 0,408% 0,87% 0,0720 2556

ENDOLLS 1 LD9 2.500 230 0,85 12,79 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 10 25 1,57 0,681% 1,14% 0,0720 2556

ENDOLLS 2 LD10 1.500 230 0,85 7,67 Cu- 56    2 x 2,5 2,5 22 33 2,07 0,898% 1,36% 0,1584 1162

RESERVA LD11

RESERVA LD12

SUBQUADRE BAR (LD)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. BAR



nº exp:

C/ Ramon Turró 100-104 data
Àtic 6ª.  08005 Barcelona Realitzat
Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63 Comprovat

DENOMINACIÓ LÍNIA POTENCIA    TENSIÓ FACTOR  INTENSITAT       CONDUCTORS LONG. MOMENT CAIGUDES            DE TENSIÓ RESIST. ICC

 CÀLCUL Uc = 400 POTENC.  nº x SECCIÓ PROTECC.   ELECT. PARCIAL- PARCIAL- TOTAL LÍNIA

   W Us = 230 Cos fi A. tipus Resis.    nº x   mm² mm²  Mts.  Kw.m volt. % % ohms A.

ENLLUMENAT 4 LDS1 1.107 230 0,90 5,35 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 38 42 2,63 1,15% 1,45% 0,2736 673

EMERGÈNCIES LDS2 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 30 5 0,47 0,204% 0,51% 0,3600 511

RESERVA LDS3

EXTRACTOR EX2 LDS4 288 230 0,85 1,47 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 3 0,18 0,078% 0,39% 0,0720 2556

CAIXA REGISTRADORA LDS5 350 230 0,85 1,79 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 4 0,22 0,095% 0,40% 0,0720 2556

BOTELLER LDS6 750 230 0,85 3,84 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 8 0,47 0,204% 0,51% 0,0720 2556

MÀQUINA GEL LDS7 1.250 230 0,85 6,39 Cu- 56 2 x 2,5 2,5 10 13 0,78 0,340% 0,65% 0,0720 2556

MANIOBRA LDS8 150 230 0,90 0,72 Cu- 56 2 x 1,5 1,5 10 2 0,16 0,068% 0,38% 0,1200 1533

RESERVA LDS9

RESERVA LDS10

SUBQUADRE BAR SOCORS (LDS)

MATERIAL

CONDUCTOR

FULL DE CÀLCUL DELS CONDUCTORS ELÈCTRICS

0353-ESGLÈSIA EVANGÈLICA

abril-08
E. ANORO

G. CRESPO

CÀLCULS ELÈCTRICS - SUBQ. BAR SOCORS
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A.2.a. MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ  
 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 
L’objecte de la present memòria tècnica és la descripció i justificació del conjunt 
d’elements i equips que constitueixen la instal·lació de climatització i ventilació d’un 
edifici destinat a la nova Església Evangèlica de Castelldefels.     
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
 
L’edifici està format per 4 plantes; planta semi-soterrani, planta baixa, planta primera 
i planta segona.  
 
L’edifici està destinat a ús religiós i a part de la sala cúltica situada a la planta baixa, 
existeixen diferents espais destinats a usos complementaris: 
 

 sala polivalent i cuina en planta semisoterrani 
 bar-cafeteria en planta baixa 
 sales multiusos, administració i guarderia a la planta segona 

 
Es realitzarà l’estudi del sistema de climatització de l’edifici tenint en compte les 
necessitats tèrmiques i els condicionants arquitectònics que presenta. 
 
Tots els espais disposen de fals sostre per al pas de les instal·lacions tot i que 
l’estructura en dificulta el pas. 
 
Les unitats interiors es concentraran, principalment, al fals sostre dels serveis. 
 
 
3. HORARIS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ 
 
 
Horaris 
 
El règim d’obertura del centre és:   
 
De dilluns a dissabte, de 8 a 22 h 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h  
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4. NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ 
 
 
Normativa i documentació base per al càlcul de les dades presentades. 
 

 Manual d’aire condicionat de CARRIER 
 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
 Manual del vidre 

 
 
4.1. Cabal d’aire exterior mínim de ventilació 
 
Per al manteniment d’una qualitat acceptable de l’aire en els espais ocupats, es 
consideraran els criteris de ventilació indicats en la norma UNE 100-011-91, en 
funció del tipus de local i del nivell de contaminació dels ambients. 
 
 
4.2. Condicions tèrmiques de l’edifici 
 
Els coeficients mitjans k de transmissió tèrmica dels tancaments que delimiten cada 
unitat d’ocupació, no superaran  els valors indicats en la secció HE 1 del CTE, 
segons la zona climàtica on s’ubica l’edifici. 
 
 
4.3. Condicions exteriors de càlcul 
 
S’han considerat les següents condicions exteriors de càlcul: 
 
 Estiu Hivern 

Temperatura (ºC ) 32 0 

Humitat relativa (%) 68 - 

 
NORMATIVA / DOCUMENTACIÓ 
Normes UNE 100.001: 1985 
Normes UNE 100.002: 1988 
Normes UNE 100.014: 1984 
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4.4. Condicions interiors de càlcul 
 
La temperatura de cada dependència s’ha de controlar de forma independent.  
 

Zona 
Sala cúltica Sales 

annexes 
Despatxos 

T. seca hivern (ºC) 21 21 21 

T. seca estiu (ºC) 25 25 24 

Tolerància T.si ± 1 ± 1 ± 1 

Tolerància T.sv ± 1 ± 1 ± 1 

Aire exterior (m³/h) 
   . persona 
   . m² 

Segons 
Norma 
UNE 

Segons 
Norma 
UNE 

Segons 
Norma 
UNE 

Nivell sonor màxim (dbA) 40 40 40 

Velocitat residual màxima 
(m/s) 

0,2 0,2 0,2 

 
T.si : temperatura seca a l’hivern 
T.sv : temperatura seca a l’estiu 
 
NORMATIVA 
Normes UNE 100.012 
Normes UNE 100.013 
Normes UNE 100.011 
I.T.E.02. Disseny 
 
 
4.5. Coeficients de transmissió de calor dels diferents elements constructius 
 
Tipus de tancament exterior: 
Orientació: segons plànol  
Coeficient de transmissió:  0,8 W/m2·K 
 
Tipus de tancament interior: 
Coeficient de transmissió:  1,5 W/m2·K 
 
Tipus de tancament envidrat: 
Orientació: segons plànol 
Coeficient de transmissió:  2,7 W/m2·K 
Coeficient d’ombra: -  
Presència de persones o protecció exterior: cap 
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Tipus de coberta: 
Coeficient de transmissió:  0.6 W/m2·K 
 
Tipus de terra: 
Coeficient de transmissió:  1 W/m2·K 
 
 
4.6. Càlcul de càrregues tèrmiques 
 
Per al càlcul de les càrregues tèrmiques s’han tingut en compte els següents factors: 
 

 condicions exteriors 
 condicions interiors 
 ocupació 
 càrregues internes (enllumenat, equipament elèctric) 

 
El càlcul s’efectuarà independentment per a cada dependència. 
 
Pel que fa a les càrregues internes, s’ha previst una càrrega d’enllumenat corresponent 
a 20 W/m2. 
 
S’ha considerat també la dissipació de calor produïda per ordinadors i persones. 
 
Els cabals d’aire exterior mínim de ventilació són segons la norma UNE 100-011-91. 
L’aportació d’aire es realitzarà a través de les unitats interiors de climatització. 
 
Per al càlcul de càrregues tèrmiques, s’ha utilitzat la fulla de càlcul subministrada per 
ROCA-YORK.. 
 
A l’Annex de càlcul 1 es mostra els valors obtinguts corresponents a les càrregues 
tèrmiques de refrigeració.  
 
 
5. DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES EMPRATS 
 
 
Tota la instal·lació ha estat projectada d’acord amb l’actual Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITE), segons Reial Decret 1751/1998 del 31 de juliol. 
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5.1. Sistema de climatització 
 
El sistema emprat per a la climatització és un sistema de volum de refrigerant variable, 
VRV per tal de poder controlar individualment la temperatura de cada dependència, 
és a dir, es tracta d’un sistema amb màquines interiors independents per al 
tractament d’aire agrupades en 1 unitat exterior.  
 
S’ha pensat en la instal·lació d’una unitats exteriors del sistema VRV tipus bomba de 
calor, i cinc unitats del tipus split 1x1 per a sales amb un ús singular com és la sala 
cúltica (3 unitats), la sala polivalent i la cafeteria. El gas frigorífic utilitzat és el R410A. 
Totes les unitats exteriors s’instal·laran a la coberta de l’edifici en un espai específic  
 
Des d’aquesta unitat exterior, s’instal·laran canonades frigorífiques que les 
connectaran fins a les unitats interiors. Aquestes unitats interiors seran del tipus 
unitats de conductes i cassettes de 4 vies. 
 
La difusió d’aire es realitzarà a través de difusors quadrats amb plènum i regulació al 
coll de connexió, difusors lineals, i reixes lineals. 
 
La renovació d’aire de l’edifici es farà mitjançant aportació d’aire a totes les unitats 
interiors i extraccions forçades.  
 
Concretament existiran quatre extraccions forçades independents, una per planta, i una 
extracció per a cada sala de la planta segona. 
 
 
6. PRODUCCIÓ DE FRED / CALOR 
 
 
Per a la generació de fred-calor del les diferents dependències de l’edifici s’instal·larà 
un sistema VRV tipus bomba de calor, amb excepció de sales amb un ús singular 
com és la sala cúltica (3 unitats), la sala polivalent i la cafeteria on s’instal·laran 
màquines 1x1. 
 
A continuació es presenten les característiques de la unitat exterior VRV i de les unitats 
tipus split: 
 
UNITAT  EXTERIOR VRV 
 
- 1 Unitat exteriors VRV III tipus bomba de calor model REYQ16P de DAIKIN 

amb compressor tipus scroll i refrigerant ecològic R-410A.  
 

Marca: DAIKIN 
Model: REYQ16P 
Potència frigorífica: 45 kW 
Potència calorífica: 50 kW 
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Consum: 14,9 kW 
Dimensions: 1.680 x 1.240 x 765 mm (alçada, amplada, fondària) 
Pes: 317 kg. 
Pressió sonora: 60 dB (A) 
Alimentació elèctrica: III / 380 V 

 
UNITAT SALA POLIVALENT I SALA CÚLTICA (pb) 
 
- 1 Unitat partida tipus split de conductes bomba de calor, model DQ250B de 

DAIKIN. 
 

Marca: DAIKIN 
Model unitat exterior: RZQ250B 
Model unitat interior: FDQ250B 
Potència refrigeració: 27.5 Kw 
Potència calefacció: 29,7 Kw 
Consum: 9,8 W 
Característiques unitat exterior: 
 Dimensions unitat exterior: 1600 x 930 x 765 mm (alçada, amplada, fondària) 
 Pes unitat exterior: 198 kg 
 Pressió sonora unitat exterior: 57 dB 
Característiques unitat interior: 
 Dimensions unitat interior: 450 x 1400 x 900 mm (alçada, amplada, fondària) 
 Pes unitat interior: 93 kg 
 Pressió sonora unitat interior: 47 dB 
Tipus compressor: SCROLL 
Refrigerant: R-410A 

 
UNITAT CAFETERIA 
 
- 1 Unitat partida tipus split de conductes bomba de calor, model DQ200B de 

DAIKIN. 
 

Marca: DAIKIN 
Model unitat exterior: RZQ200B 
Model unitat interior: FDQ200B 
Potència refrigeració: 22,4 Kw 
Potència calefacció: 25 Kw 
Consum: 6,74 W 
Característiques unitat exterior: 
 Dimensions unitat exterior: 1680 x 930 x 765 mm (alçada, amplada, fondària) 
 Pes unitat exterior: 198 kg 
 Pressió sonora unitat exterior: 57 dB 
Característiques unitat interior: 
 Dimensions unitat interior: 450 x 1400 x 900 mm (alçada, amplada, fondària) 
 Pes unitat interior: 93 kg 
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 Pressió sonora unitat interior: 45 dB 
Tipus compressor: SCROLL 
Refrigerant: R-410A 

 
UNITAT SALA CÚLTICA P1 
 
- 1 Unitat partida tipus split de conductes bomba de calor, model RZQ100 de 

DAIKIN. 
 

Marca: DAIKIN 
Model unitat exterior: RZQ100B 
Model unitat interior: FBQ100B 
Potència refrigeració: 11,2 Kw 
Potència calefacció: 12,8 Kw 
Consum: 3 Kw 
Característiques unitat exterior: 
 Dimensions unitat exterior: 1170 x 900 x 320 mm (alçada, amplada, fondària) 
 Pes unitat exterior: 98 kg 
 Pressió sonora unitat exterior: 51 dB 
Característiques unitat interior: 
 Dimensions unitat interior: 300 x 1400 x 800 mm (alçada, amplada, fondària) 
 Pes unitat interior: 51 kg 
 Pressió sonora unitat interior: 36 dB 
Tipus compressor: SCROLL 
Refrigerant: R-410A 

 
 
7. INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 
 
 
El gas refrigerant R-410A serà distribuït mitjançant canonades frigorífiques des de 
les unitats exteriors de la coberta fins a les unitats terminals.  
 
Les canonades frigorífiques s’instal·laran agrupades per un muntant vertical, que 
connectarà des de la coberta fins a la planta soterrani. Per aquests muntants 
s’instal·laran les canonades frigorífiques, el desguàs i l’alimentació elèctrica. 
 
Per al càlcul de les canonades de refrigerant s’ha tingut en compte el cabal de líquid 
i gas, les pèrdues de càrrega i les distàncies màximes admissibles recomanades pel 
fabricant. Als plànols que s’adjunten al projecte es reflecteix el recorregut de les 
canonades frigorífiques i les seves mides. 
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8. TRACTAMENT I DIFUSIÓ D’AIRE 
 
 
8.1. Unitats de tractament d’aire  
 
Per al condicionament de les diferents dependències s’instal·laran unitats interiors 
d’expansió directa per cobrir la demanda de cada zona. Aquestes unitats seran de 
conductes tipus bomba de calor i cassette de 4 vies. Les unitats de conductes estan 
ubicades majoritàriament al fals sostre dels nuclis de serveis.  
 
Cada unitat terminal anirà connectada a un desguàs i disposarà d’un sifó per facilitar 
l’evacuació dels condensats i evitar l’entrada d’olors del sistema de desguàs general. 
 
L’aire provinent de les unitats interiors s’impulsarà mitjançant conductes rectangulars 
de fibra de vidre fins als elements de difusió. 
 
Les característiques de les unitats interiors es troben detallades als plànols. 
 
 
8.2. Estratificació (ITE.02.4.4) 
 
Segons aquesta Instrucció Tècnica, en locals amb una alçada superior a 4 m, el 
sistema adoptat afavorirà l’estratificació en l’estació calorosa i l’evitarà en l’estació 
freda.  En el projecte actual aquesta situació es dona en el cas de la sala cúltica i es 
resoldrà mitjançant retorns per la part inferior. 
 
 
8.3. Refredament gratuït per aire exterior (ITE.02.4.6) 
 
No s’utilitzarà Free-cooling en cap cas degut a que no és normatiu i per l’estructura de 
l’edifici. 
 
 
8.4. Mètode de càlcul per a les xarxes de conductes 
 
Els conductes es calculen de forma que la pèrdua de càrrega en trams rectes sigui 
inferior a 1 Pa/m.  
 
El dimensionament i disposició dels conductes es realitza de forma que la diferència 
entre els valors extrems de la pressió diferencial per un mateix ventilador no sigui 
superior al 15% del seu valor mitjà. 
 
Per al dimensionament de les xarxes s’ha utilitzat l’equació de pèrdues de càrrega 
per fricció de Darcy-Weisbach i l’expressió semiempírica de Colebrook per al 
coeficient de fricció. 
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S’ha partit de les rugositats absolutes següents: 
 

 Conducte en xapa galvanitzada: 0,09 mm 
 Conducte de plàstic: 0,005 mm 
 Conducte dissolt amb alumini interior: 0,25 mm 
 Conducte flexible: 0,6 a 0,8 mm 
 Conductes d’obra: 3-5 
 Conductes de fibra: 0,9 mm 
 Conductes aïllants interiorment: 0,7 mm 

 
Així mateix, tot el recorregut dels conductes es reflecteix en els plànols. 
 
Tot el recorregut dels conductes a través dels muntants verticals es realitzarà amb 
conducte rectangular de planxa d’acer galvanitzat sense aïllament interior amb 
unions tipus METU i fixacions mitjançant ponts de ferro i barra roscada. 
 
Per als recorreguts per fals sostre es col·locaran conductes rectangulars tipus 
CLIMAVERPLUS construïts en fibra de vidre, amb l’excepció de la sala cúltica on 
s’instal·larà conducte del tipus CLIMAVERNETO amb propietats acústiques. 
 
A l’annex de càlcul 2 s’adjunten els càlculs dels conductes on es comprova que la 
secció del conducte existent és suficient. 
 
 
8.5. Selecció de les unitats terminals 
 
Les unitats terminals adoptades són difusors quadrats amb plènum i regulació al coll 
de connexió a la sala polivalent i l’amfiteatre de la sala cúltica. La sala cúltica, la 
cafeteria i la guarderia disposaran de reixes lineals, mentre que les sales de planta 
segona disposaran de difusors lineals. El retorn es realitzarà mitjançant reixes amb 
aletes fixes. Als sanitaris s’instal·laran boques d’extracció. 
 
Es comprovarà que la velocitat de l’aire en la zona ocupada es mantingui dins el límits 
del benestar i dins els límits màxims de potència sonora permesa per cada tipus de 
dependència. 
 
En plànols i pressupost s’adjunten les característiques dels diferents elements de 
difusió.  
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9. VENTILACIÓ 
 
 
9.1. Càlcul dels sistemes de ventilació mecànica  
 
Es disposaran de diferents caixes de ventilació centrífugues destinades a diferents 
usos. 
 
EX1 : Extracció planta semisoterrani 
EX2 : Extracció zona cafeteria 
EX3:  Extracció sala cúltica (amfiteatre) 
EX4:  Extracció guarderia 
EX6:  Sobrepressió escales 
 
Tanmateix, es disposaran d'extractors tubulars de tipus helicocentrífug concebuts 
per a treballar intercalats als conductes de ventilació per a realitzar la ventilació de 
les sales de planta segona (EX5). 
 
En plànols i pressupost s’adjunten les característiques de les diferents caixes de 
ventilació i extractors. 
 
 
9.2. Aire exterior mínim de ventilació (ITE.02.4.5) 
 
La renovació d’aire de l’edifici es farà mitjançant aportacions a cada unitat interior 
aprofitant l’aspiració del propi ventilador de la màquina deixant l’edifici en lleugera 
sobrepressió. 
 
Cada màquina disposarà d’una comporta de regulació per tal de poder ajustar el 
cabal d’aire exterior. 
 
 
9.3. Recuperació de la calor de l’aire de ventilació (ITE.02.4.7) 
 
No és realitzarà la recuperació de la calor de l’aire de ventilació en no ésser apropiat 
pel sistema emprat i no ésser obligat per normativa. 
 
 
10. CÀLCUL DELS QUADRES I LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb el Reglament Elèctric de Baixa Tensió (REBT) i 
estarà d’acord amb el projecte de legalització. 
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11. CONTROL 
 
 
Les unitats VRV i les autònomes d’expansió directa disposaran del seu propi control 
individual a part d’un control centralitzat situat a la recepció. 
 

 
12. NORMATIVA 
 
 
Per a l’execució del present projecte s’ha tingut en compte el contingut dels 
reglaments i normes següents: 
 
 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves 

Instruccions Complementàries (ITE), segons Reial Decret 1751/1998 del 31 de 
juliol. 
 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ICC-1974. 
 

 Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ICR-1975. 
 
 
 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons Real Decreto 842/2002 de 2 
d’agost. 
 

 Reglament d’Aparells a Pressió i Instruccions Tècniques Complementàries, 
segons Reial Decret 1224/1979 de 4/4/1979 (BOE 29/05/1979). 
 

 Codi Tècnic de la Edificació. 
 

 Ordenança general d’higiene i seguretat en el treball. 
 

 Norma UNE 100.000:1985. Climatització. Terminologia. 
 

 Norma UNE 100.001:1985. Climatització. Condicions climàtiques per a projectes. 
 

 Norma UNE 100.002:1988. Climatització. Graus-dia base 15ºC. 
 

 Norma UNE 100.014:1984. Climatització. Bases per al projecte. Condicions 
exteriors de càlcul. 
 

 Norma UNE 100.020:1989. Climatització. Sala de màquines. 
 Norma UNE 100.152:1988 IN. Climatització. Suports de canonades. 
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A.2.b. ANNEXES 
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ANNEX 1: Resum de Càlcul de Càrregues Tèrmiques 



PROJECTE C/ Ramon Turró 100-104

CODI 353 DATA Abril de 2008 Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

UBICACIÓ ESTANÇA SUPERFÍCIE VOLUM POT. FRIG. POT. FRIG. CÀRREGA FRIG. UNITATS POT.FRIG. VENTILACIÓ RENOVACIONS POT. CAL. POT. CAL. CÀRREGA CAL. POT. CAL.
m2 m3 W Kcal/h frig/h*m2 TOTAL W m3/h Renovacions/h W Kcal/h Kcal/h*m2 TOTAL W

PLANTA SOTERRANI SALA POLIVALENT 122,5 342,9 28829 24793 202,5 1 28829 1440 4,2 14306 12303 100,5 14306
PLANTA BAIXA SALA CÚLTICA 190,4 775 75000 64500 338,8 1 75000 3139 4,1 35747 30742 161,5 35747
PLANTA BAIXA CAFETERIA 56,0 156,8 24375 20963 374,3 1 24375 1212 7,7 11898 10232 182,7 11898
PLANTA BAIXA CONTROL 2,6 6,5 2097 1803 693,6 1 2097 36 5,5 356 306 117,8 356
PLANTA BAIXA INFORMACIÓ I GUARDAROPIA 6,1 15,3 1455 1251 205,1 1 1455 72 4,7 810 697 114,2 810

PLANTA SEGONA SALES SUBDIVISIBLES 78,1 195,3 23988 20630 264,1 1 23988 1125 5,8 10280 8841 113,2 10280
PLANTA SEGONA SALA INFORMÀTICA 20,75 51,9 5400 4644 223,8 1 5400 202 3,9 2453 2110 101,7 2453
PLANTA SEGONA DESPATX PASTORAL 16,15 40,4 3816 3282 203,2 1 3816 108 2,7 1948 1675 103,7 1948
PLANTA SEGONA SALA REUNIONS 16,1 43,8 4670 4016 249,5 1 4670 216 4,9 2615 2249 139,7 2615
PLANTA SEGONA GUARDERIA 35,35 99,0 9846 8468 239,5 1 9846 288 2,9 4608 3963 112,1 4608

TOTAL 544,0 1726,7 179476 154349 10 179476 7838 85021 73118 85021
TOTAL VRV 51272 44093,92 23070 133933 155736

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CÀLCUL DE CÀRREGUES - RESUM
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ANNEX 2: Càlcul de Conductes 



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

MARCA MODEL CABAL (m3/h) Pressió(mm.c.a)
CONSUM US

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

4140 4 0,190 50 40 492 6,05 0,082 0,329

2790 17 0,127 55 25 402 6,10 0,107 1,814

1440 2 0,086 30 30 330 4,67 0,083 0,167

1350 3 0,086 30 30 330 4,37 0,074 0,222

1350 2 0,086 30 30 330 4,37 0,074 0,148

2,532

Coef. Seguretat 35%

3,418

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL DMT-X 1000 X 500 2075 0,5 2
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

MADEL SQR-E 300 X 300 1350-1440 0,5 3

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 4,418

APORTACIÓ SOTERRANI

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS

0,5
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,5

CÀLCUL DE CONDUCTES -  APORTACIÓ SOTERRANI



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

EX1 MARCA NOVOVENT MODEL MBR2M CABAL (m3/h) 1550 Pressió(mm.c.a) 15
CONSUM 230 W US

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1550 18 0,083 35 25 325 5,20 0,103 1,861

1350 3 0,071 30 25 301 5,26 0,116 0,347

200 3 0,021 15 15 165 2,59 0,067 0,200

100 4 0,008 100 3,54 0,216 0,865

2,408

Coef. Seguretat 35%

3,251

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL BWC 100 100 5 3
MADEL DMT-X 1500 X 250 1550 0,6 1

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 8,851

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

0,6

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

5

EXTRACCIÓ SOTERRANI

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 500 X 300 X 562

CÀLCUL DE CONDUCTES -  EXTRACCIÓ SOTERRANI



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

CL3 MARCA DAIKIN MODEL DQ250B CABAL (m3/h) 5340 Pressió(mm.c.a) 25
CONSUM 8580 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

5340 4 0,218 100 25 527 6,81 0,094 0,375

4959 3 0,208 95 25 515 6,62 0,092 0,275

4577 2 0,198 90 25 503 6,41 0,089 0,178

3814 4 0,169 75 25 463 6,28 0,095 0,379

763 2 0,060 25 25 275 3,56 0,064 0,127

381 3 0,035 15 25 212 3,00 0,064 0,193

2289 1 0,116 50 25 385 5,47 0,092 0,092

1526 3 0,083 35 25 325 5,11 0,100 0,301

763 3 0,060 25 25 275 3,56 0,064 0,191

1526 2 0,060 25 25 275 7,12 0,224 0,449

763 3 0,035 15 25 212 6,01 0,227 0,681

381 28 0,049 250 2,16 0,029 0,806

2,111

Coef. Seguretat 35%

2,850

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL DSQ(P)+PLDQ-R 300 X300 380 0,45 14
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 3,300

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

5340 4 0,227 60 40 537 6,54 0,085 0,340

5340 3 0,218 100 25 527 6,81 0,094 0,282

0,622

Coef. Seguretat 35%

0,840

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT-15-CM 1000 X 250 1335 0,45 4
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 4,590

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

0,45
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

SALA POLIVALENT

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1400 X 900 X 450

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,45

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA POLIVALENT



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

CL2 MARCA DAIKIN MODEL DQ250B CABAL (m3/h) 5340 Pressió(mm.c.a) 25
CONSUM 8580 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

5340 4 0,218 100 25 527 6,81 0,094 0,375

2410 4 0,116 50 25 385 5,76 0,101 0,405

1900 7 0,086 30 30 330 6,16 0,138 0,966

2410 4 0,116 50 25 385 5,76 0,101 0,405

1900 7 0,086 30 30 330 6,16 0,138 0,966

510 6 0,049 250 2,89 0,049 0,293

1,747

Coef. Seguretat 35%

2,358

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT-CM 1000 X 200 422 1 9 1
MADEL DSQ(P)+PLDQ-R 300 X300 380 0,45 14

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 2,808

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

5340 5 0,227 60 40 537 6,54 0,085 0,426

5340 3 0,218 100 25 527 6,81 0,094 0,282

0,707

Coef. Seguretat 35%

0,955

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT-15-CM 1000 X 300 1780 0,53 3
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 4,293

Pèrdua Càrrega

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Unitats

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,53

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Pressió total
mm.c.aComporta tallafocs

Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.a

0,45

Element de difusió
Marca Model Dimensions

SALA CÚLTICA 1

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1400 X 900 X 450

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA CÚLTICA 1



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

CL1 MARCA DAIKIN MODEL DQ250B CABAL (m3/h) 5340 Pressió(mm.c.a) 25
CONSUM 8580 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

5340 10 0,218 100 25 527 6,81 0,094 0,939

2670 3 0,128 45 30 403 5,82 0,098 0,293

750 3 0,031 200 6,63 0,291 0,874

1900 7 0,086 30 30 330 6,16 0,138 0,966

2670 3 0,128 45 30 403 5,82 0,098 0,293

750 3 0,031 200 6,63 0,291 0,874

1900 7 0,086 30 30 330 6,16 0,138 0,966

510 0,049 250 2,89 0,049 0,000

3,071

Coef. Seguretat 35%

4,146

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT-CM 1000 X 200 422 1 9 1
MADEL DSQ(P)+PLDQ-R 300 X300 380 0,45 14

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 4,596

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

5340 5 0,218 100 25 527 6,81 0,094 0,469

0,469

Coef. Seguretat 35%

0,634

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT-15-CM 1000 X 250 1335 0,45 4
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 1,084

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,45

SALA CÚLTICA 2

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1400 X 900 X 450

0,45

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA CÚLTICA 2



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 346 DATA 07/02/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

MARCA MODEL CABAL (m3/h) Pressió(mm.c.a)
CONSUM US

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

SALA CÚLTICA 6800 0,285 60 50 603 6,62 0,076 0,000

6800 0,267 100 30 583 7,08 0,089 0,000

5780 0,263 70 40 578 6,11 0,069 0,000

2890 0,152 40 40 440 5,27 0,073 0,000

2529 0,114 40 30 381 6,17 0,117 0,000

2529 0,117 35 35 385 6,02 0,110 0,000

1020 0,071 30 25 301 3,97 0,070 0,000

0,000

Coef. Seguretat 35%

0,000

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 0,000

IMPULSIÓ UNITAT INTERIOR VRV

Pèrdua Càrrega

RESUM

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA CÚLTICA (2)



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

CL6 MARCA DAIKIN MODEL DQ200B CABAL (m3/h) 4140 Pressió(mm.c.a) 25
CONSUM 6740 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

4140 4 0,167 60 30 462 6,87 0,112 0,447

2070 2 0,114 40 30 381 5,05 0,081 0,162

0,609

Coef. Seguretat 35%

0,823

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT-CM 1000 X 300 1035 0,25 4 0,25
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 0,823

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

2928 6 0,128 45 30 403 6,38 0,115 0,693

1464 2 0,086 30 30 330 4,74 0,086 0,172

0,864

Coef. Seguretat 35%

1,167

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT-15-CM 1000 X 300 976 0,2 3
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 1,367

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Unitats
Pressió total

mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Element de difusió
Marca Model Dimensions

CAFETERIA

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1400 X 900 X 450

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,2

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  CAFETERIA



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

MARCA MODEL CABAL (m3/h) Pressió(mm.c.a)
CONSUM US

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1420 4 0,190 50 40 492 2,08 0,012 0,047

1220 2 0,074 40 20 308 4,55 0,087 0,174

200 7 0,021 15 15 165 2,59 0,067 0,466

100 2 0,008 100 3,54 0,216 0,432

100 2 0,008 100 3,54 0,216 0,432

1,551

Coef. Seguretat 35%

2,094

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL DMT-X 1000 X 500 2075 0,5 2
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

MADEL SCC 100 100 0,75 2 0,75
MADEL SQR-E 400 X 200 1212 0,5 1

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 3,094

Unitats
Pressió total

mm.c.a

0,5

Comporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

0,5
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

APORTACIÓ SOTERRANI

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS

CÀLCUL DE CONDUCTES -  APORTACIÓ PB



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

EX2 MARCA NOVOVENT MODEL MBR2M CABAL (m3/h) 1550 Pressió(mm.c.a) 15
CONSUM 230 W US

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1220 11 0,071 30 25 301 4,75 0,096 1,060

710 2 0,048 25 20 246 4,15 0,097 0,193

200 4 0,021 15 15 165 2,59 0,067 0,266

100 2 0,008 100 3,54 0,216 0,432

100 2 0,008 100 3,54 0,216 0,432

2,384

Coef. Seguretat 35%

3,218

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL BWC 100 100 5 3
MADEL DMT 450 X 200 510 0,5 2

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 3,718

EXTRACCIÓ PLANTA BAIXA

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 500 X 300 X 562

0,5

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

5

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  EXTRACCIÓ PB



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

CL7 MARCA DAIKIN MODEL ZBQ100B CABAL (m3/h) 1620 Pressió(mm.c.a) 9
CONSUM 3000 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1620 2 0,086 30 30 330 5,25 0,103 0,206

810 4 0,049 250 4,58 0,113 0,453

810 6 0,060 25 25 275 3,78 0,071 0,425

405 4 0,049 250 2,29 0,032 0,128

810 3 0,060 25 25 275 3,78 0,071 0,213

405 4 0,049 250 2,29 0,032 0,128

1,213

Coef. Seguretat 35%

1,638

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL DSQ(P)+PLDQ-R 300 X300 405 0,5 4
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega impulsió (mm.c.a.) 2,138

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1150 8 0,060 25 25 275 5,37 0,134 1,073

470 10 0,038 20 20 220 3,43 0,078 0,779

1,852

Coef. Seguretat 35%

2,501

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL DMT 1000 X 200 1150 0,5 2
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 5,139

APORTACIÓ AIRE EXTERIOR

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

470 2 0,038 20 20 220 3,43 0,078 0,156

0,156

Coef. Seguretat 35%

0,210

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL DMT-X 400 X 300 470 0,5 1
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

MADEL SQR-E 200 X 200 470 0,3 1

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 1,010

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

0,5
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

SALA CÚLTICA 3

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1400 X 800 X 300

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,5

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,5

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,3

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA CÚLTICA 3



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

CL10 MARCA DAIKIN MODEL FXSQ63M8 CABAL (m3/h) 1260 Pressió(mm.c.a) 9
CONSUM 189 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1260 3 0,066 20 35 289 5,33 0,125 0,375

630 4 0,038 20 20 220 4,59 0,133 0,531

405 3 0,028 20 15 190 3,95 0,121 0,362

225 1 0,021 15 15 165 2,92 0,082 0,082

405 3 0,028 20 15 190 3,95 0,121 0,362

225 1 0,021 15 15 165 2,92 0,082 0,082

225 6 0,020 160 3,11 0,096 0,578

225 1,795

Coef. Seguretat 35%

2,423

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LSD+PLSD (600-1000-1200) x 2v 225 ml 2 5,6 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega impulsió (mm.c.a.) 4,423

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1260 3 0,066 20 35 289 5,33 0,125 0,375

0,375

Coef. Seguretat 35%

0,506

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LSD 3700 x 2v 3,7 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 4,929

APORTACIÓ AIRE EXTERIOR

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

375 3 0,028 20 15 190 3,66 0,105 0,315

0,315

Coef. Seguretat 35%

0,425

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

MADEL SCC 200 375 0,2 1

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 0,625

Unitats
Pressió total

mm.c.a
0,2

Comporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0

SALA MULTIÚS 1

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1000 X 800 X 300

2
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA MULTIÚS 1



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

CL MARCA DAIKIN MODEL FXSQ63M8 CABAL (m3/h) 1260 Pressió(mm.c.a) 9
CONSUM 189 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1260 3 0,066 20 35 289 5,33 0,125 0,375

630 4 0,038 20 20 220 4,59 0,133 0,531

360 2 0,028 20 15 190 3,51 0,097 0,195

300 2 0,021 15 15 165 3,89 0,139 0,278

360 2 0,028 20 15 190 3,51 0,097 0,195

300 2 0,021 15 15 165 3,89 0,139 0,278

200 7 0,020 160 2,76 0,078 0,544

200 1,379

Coef. Seguretat 35%

1,862

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LSD+PLSD (600-1200-1500) x 2v 200 ml 1,6 6,3 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega impulsió (mm.c.a.) 3,462

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1260 3 0,066 20 35 289 5,33 0,125 0,375

0,375

Coef. Seguretat 35%

0,506

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LSD 3700 x 2v 3,7 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 3,968

APORTACIÓ AIRE EXTERIOR

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

375 2 0,028 20 15 190 3,66 0,105 0,210

0,210

Coef. Seguretat 35%

0,283

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

MADEL SCC 200 375 0,2 1

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 0,483

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

1,6
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

SALA MULTIÚS 2

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1000 X 800 X 300

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,2

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA MULTIÚS 2
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CL MARCA DAIKIN MODEL FXSQ63M8 CABAL (m3/h) 1260 Pressió(mm.c.a) 9
CONSUM 189 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1260 3 0,066 20 35 289 5,33 0,125 0,375

630 4 0,038 20 20 220 4,59 0,133 0,531

378 2 0,028 20 15 190 3,69 0,106 0,213

252 2 0,021 15 15 165 3,27 0,101 0,203

378 2 0,028 20 15 190 3,69 0,106 0,213

252 2 0,021 15 15 165 3,27 0,101 0,203

252 6 0,020 160 3,48 0,118 0,710

252 1,321

Coef. Seguretat 35%

1,784

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LSD+PLSD (1000-1500) x 2v 200 ml 1,6 6,3 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega impulsió (mm.c.a.) 3,384

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1260 3 0,066 20 35 289 5,33 0,125 0,375

0,375

Coef. Seguretat 35%

0,506

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LSD 3700 x 2v 3,7 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 3,890

APORTACIÓ AIRE EXTERIOR

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

375 2 0,028 20 15 190 3,66 0,105 0,210

0,210

Coef. Seguretat 35%

0,283

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

MADEL SCC 200 375 0,2 1

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 0,483

Unitats
Pressió total

mm.c.a
0,2

Comporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0

SALA MULTIÚS 3

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1000 X 800 X 300

1,6
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA MULTIÚS 3
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CL MARCA DAIKIN MODEL FXSQ50M8 CABAL (m3/h) 900 Pressió(mm.c.a) 9
CONSUM 189 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

900 2 0,057 20 30 269 4,41 0,097 0,193

450 6 0,038 20 20 220 3,28 0,072 0,432

281 1,5 0,028 20 15 190 2,75 0,062 0,093

169 1,5 0,021 15 15 165 2,19 0,049 0,073

281 1,5 0,028 20 15 190 2,75 0,062 0,093

169 1,5 0,021 15 15 165 2,19 0,049 0,073

281 4 0,020 160 3,89 0,145 0,578

281,25 0,958

Coef. Seguretat 35%

1,294

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LSD+PLSD (1000-1500) x 2v 200 ml 1,6 6,3 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega impulsió (mm.c.a.) 2,894

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

900 3 0,057 20 30 269 4,41 0,097 0,290

0,290

Coef. Seguretat 35%

0,392

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LSD 3700 x 2v 3,7 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 3,286

APORTACIÓ AIRE EXTERIOR

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

202 2 0,012 125 4,57 0,263 0,525

0,525

Coef. Seguretat 35%

0,709

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

MADEL SCC 125 202 0,2 1

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 0,909

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

1,6
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

SALA INFO

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 700 X 800 X 300

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

0,2

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SALA INFO



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

CL MARCA DAIKIN MODEL FXSQ63M8 CABAL (m3/h) 1260 Pressió(mm.c.a) 9
CONSUM 189 W US

IMPULSIÓ

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1260 2 0,066 35 20 289 5,33 0,125 0,250

840 1 0,057 30 20 269 4,12 0,085 0,085

420 1 0,038 20 20 220 3,06 0,063 0,063

393,75 0,399

Coef. Seguretat 35%

0,538

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT 1000 X 125 420 0,25 4 ml
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega impulsió (mm.c.a.) 0,788

RETORN

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

1260 3 0,066 35 20 289 5,33 0,125 0,375

540 2 0,038 20 20 220 3,94 0,100 0,201

0,375

Coef. Seguretat 35%

0,506

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL LMT-15 1000 X 125 504 - 2,50
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 1,294

APORTACIÓ AIRE EXTERIOR

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

288 2 0,020 160 3,98 0,151 0,302

0,302

Coef. Seguretat 35%

0,408

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 0,408

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

Pèrdua Càrrega

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

GUARDERIA

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 1000 X 800 X 300

0,25
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  GUARDERIA



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

MARCA MODEL CABAL (m3/h) Pressió(mm.c.a)
CONSUM US

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

324 3 0,028 20 15 190 3,16 0,080 0,241

216 8 0,021 15 15 165 2,80 0,077 0,613

108 0,008 100 3,82 0,249 0,000

216 0,012 125 4,89 0,297 0,000

0,854

Coef. Seguretat 35%

1,153

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

MADEL SCC-100 100 72 0,75 1
MADEL SCC-125 125 216 0,7 1

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 1,903

Unitats
Pressió total

mm.c.a
0,75

Comporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

Element de difusió
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

VENTILACIÓ DESPATXOS P2

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS

CÀLCUL DE CONDUCTES -  VENTILACIÓ DESPATX SALA REUNONS



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

EX4 MARCA NOVOVENT MODEL TUB 160 CABAL (m3/h) 300 Pressió(mm.c.a) 15
CONSUM 72 w US

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

300 7 0,021 15 15 165 3,89 0,139 0,975

200 3 0,021 15 15 165 2,59 0,067 0,200

100 2 0,021 15 15 165 1,30 0,019 0,038

216 0,012 125 4,89 0,297 0,000

1,212

Coef. Seguretat 35%

1,636

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL BWC 100 100 5 3
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 6,636

EXTRACCIÓ GUARDERIA

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 224 X 330

5
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

Comporta tallafocs
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

Comporta regulació
Marca Model Dimensions Unitats

Pressió total
mm.c.a

CÀLCUL DE CONDUCTES -  EXTRACCIÓ ZONA GUARDERIA



TAULA DE CÀLCUL DE CONDUCTES
C/ Ramon Turró 100-104

PROJECTE Àtic 6ª.  08005 Barcelona

CODI 0353 DATA 01/04/08 Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

EX5 MARCA S & P MODEL CVT-320/240-N-1100 CABAL (m3/h) 5000 Pressió(mm.c.a) 15
CONSUM 1100 W US

Tram Cabal Longitud Diàmetre Sec. Equivalent Amplada Alçada Diàmetre It. Velocitat Parcial Total
m3/h ml mm m2

cm cm mm m/s mm.c.a/ml mm.c.a.

5000 15 0,152 40 40 440 9,11 0,198 2,974

2,974

Coef. Seguretat 35%

4,016

Cabal Pressió Ut.
m3/h mm.c.a

MADEL SMS 400 X 650 5000 4,5 2
Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Cabal Pressió
m3/h mm.c.a

Pèrdua de càrrega total (mm.c.a.) 8,516

5

13,516

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta regulació
Marca Model Dimensions

Unitats
Pressió total

mm.c.aComporta tallafocs
Marca Model Dimensions

4,5
Element de difusió

Marca Model Dimensions Unitats
Pressió total

mm.c.a

SOBREPRESSIÓ ESCALA

Pèrdua Càrrega

ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS

CLIMATITZADOR
DIMENSIONS 685 x 669 x 608

CÀLCUL DE CONDUCTES -  SOBREPRESSIÓ ESCALES
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A.3.a. MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ FONTANERIA  
 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
 
L’objectiu del present projecte és la descripció tècnica de les instal·lacions 
receptores d’aigua destinades a l’alimentació dels diversos serveis de l’edifici 
destinat a la nova Església Evangèlica de Castelldefels, amb la finalitat de complir 
amb els requisits assenyalats per la normativa vigent i la seva execució.. 
 
 
2. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 
Al present projecte s’ha tingut en consideració la següent reglamentació i normativa. 
 
 Normes bàsiques de la edificació: NTE IPC, IFF, ISS i IPF. 

 
 Real Decret 1751/1.998 de 31 de juliol, Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als 

Edificis (RITE)  les seves Instruccions Complementàries. 
 

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

 Ordenances de Seguretat i Higiene al Treball (Ordre Ministerial O.M.T. amb data 
9 de març de 1.971 del Ministeri de Treball). 
 

 Normes i directrius particulars de la companyia subministradora, citada a l’apartat 
2 d’aquesta memòria. 
 

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

 
 
3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
 
S’ha realitzat una única escomesa d’aigua per a tot l’edifici. 
 
L’escomesa disposarà d’una vàlvula de tall situada en arqueta normalitzada i 
d’armari de comptador. 
 
Segons converses amb els diferents tècnics municipals, la pressió d’aigua disponible 
a la xarxa a l’emplaçament de l’edifici és de 4 a 6 kg/cm2, i per tant, no cal disposar 
de cap grup de pressió. 
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L’escomesa disposarà de vàlvula limitadora de pressió. 
 
La instal·lació de fontaneria es refereix a l’alimentació dels diferents serveis repartits 
per l’edifici (sanitaris, cuina, bar i piscina sala cúltica). 
 
Totes els circuits de les canonades de repartiment  es construiran en polipropilè. 
 
La producció d’aigua calenta de l’edifici es realitzarà mitjançant interacumulador de 
500 l. amb resistència elèctrica per al recolzament del sistema amb energia solar 
tèrmica, situat a la mateixa sala de màquines de la planta semisoterrani. 
 
 
4. NOMBRE I CLASSES DE SUBMINISTRAMENT 
 
 
La classificació dels subministraments, així com la determinació dels cabals mínims 
necessaris per als diversos punts de consum, es realitzaran d’acord amb  els articles 
1.2. i 1.3. de les Normes Bàsiques i el document HS4 del Codi Tècnic de la 
Edificació. 
 
Així, els cabals mínims als diferents apartats instal·lats seran els següents: 
 

Diversos serveis més usuals : 
 Consums Diàmetre Cu Diàmetre PPR Consums 
 mínims mínim aparell Mínim aparell Calenta 
     
Banyera 0,30 l/s 16x18 25x4,2 0,20 l/s 
Dutxa 0,20 l/s 16x18 25x4,2 0,10 l/s 
WC 0,10 l/s 13x15 20x3,4 0,00 l/s 
WC fluxors 2,00 l/s 25x28 32x5,4 0,00 l/s 
Lavabo 0,10 l/s 13x15 20x3,4 0,07 l/s 
Bidet 0,10 l/s 13x15 20x3,4 0,07 l/s 
Aigüera 0,20 l/s 13x15 20x3,4 0,10 l/s 
Safareig 0,20 l/s 13x15 20x3,4 0,10 l/s 
Urinari 0,15 l/s 13x15 20x3,4 0,00 l/s 
Rentadora 0,20 l/s 16x18 25x4,2 0,15 l/s 
Abocador 0,20 l/s 13x15 20x3,4 0,00 l/s 
Rentadora 
industrial 0,60 l/s 20x22 25x4,2 0,40 l/s 

  en mm. en mm. en mm. 
 
 
La classe del subministrament vindrà determinada una vegada s’hagi realitzat la suma 
de cabals mínims corresponents als aparells que componen la instal·lació individual, 
d’acord amb la següent valoració, expressada en la N.I.A., art. 1.3. 
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Tipus de subministrament Cabal (Q) l/s 
Classe A Q < 0,6 
Classe B 0,6  ≤  Q < 1 
Classe C 1  ≤  Q < 1,5 
Classe D 1,5  ≤  Q < 2 
Classe E 2  ≤  Q < 3 
Especials Q > 3 

 
Nº i classe de 

Subministrament 
Descripció 

Subministrament
Q instal·lat 

Classe B Únic 0,93 l/s 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 
5.1. Escomesa i claus 
 
L’escomesa d’aigua es connecta a la xarxa subministradora de companyia existent 
al carrer de l’Església, gestions a realitzar per part del promotor. 
 
L’escomesa, que serà realitzada en polietilè de diàmetre 40 mm. partirà de la clau de 
pas de companyia, instal·lada sobre la xarxa de subministrament i sota la vorera en 
arqueta amb tapa de fundició. Aquesta clau serà d’ús exclusiu de la empresa 
subministradora. 
 
Al límit de façana de l’edifici i en un espai previst per a tal fi segons plànols, s’ubicarà 
un armari que allotjarà el comptador. 
 
El comptador serà de DN25 amb els seus accessoris (vàlvules de tall i vàlvula de 
retenció); a partir del comptador, la canonada entrarà pel fals sostre de planta baixa i 
es derivarà per a alimentar els consums de l’edifici. 
 
 
5.2. Comptador i ubicació 
 
El comptador s’ubicarà en un armari normalitzat per la companyia subministradora 
destinat per a tal fi. 
 
El comptador disposarà de dues vàlvules, una a l’entrada i l’altre a la sortida i una 
vàlvula de retenció. 
Les dimensions dels comptadors seran de DN 25 i serà d’un sistema i model aprovat 
a qualsevol dels estats membres de la Comunitat Econòmica Europea.  
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El seu tipus i dimensionat es fixarà per l’empresa subministradora i al mateix temps 
estarà verificat per un laboratori oficial i precintat. 
 
 
5.3. Canonades  de repartiment 
 
Les canonades es realitzaran amb canonada de polipropilè per als circuits d’aigua 
freda de PN16 i de PN 20 per a l’aigua calenta. 
 
Totes les canonades vistes aniran aïllades amb ARMAFLEX i les encastades sota 
tub tipus ARTIGLAS.  
 
 
5.4. Instal·lació interior 
 
Després del comptador es col·locarà una vàlvula limitadora de pressió. 
 
La instal·lació d’aigua sanitària alimentarà totes les necessitats dels diversos nuclis 
de servei, el traçat vertical es realitzarà a través d’un muntant d’instal·lacions mentre 
que el traçat horitzontal es realitzarà per fals sostre. 
 
Les canonades en traçat vist o per patis i falsos sostres estaran aïllades per a evitar 
condensacions en el cas d’aigua freda i per a aïllar tèrmicament en el cas de l’aigua 
sanitària. 
 
Per creuar murs, envans i forjats, s’instal·laran contratubs que deixaran un espai 
lliure al voltant de la canonada. 
 
Tota la distribució es realitzarà amb canonada vista o per fals sostre i amb el tram 
final encastat i protegit amb canonada ARTIGLAS. 
 
Les canonades d’aigua freda aniran sempre per sota i separades com a mínim 40 
mm de les xarxes d’aigua calenta sanitària. 
 
Les canonades no estaran mai en contacte amb cap conducció d’energia elèctrica o 
telecomunicacions, amb una mínima distància de 30 cm.   
 
Els diàmetres dels ramals a cada receptor, venen donats per la taula 4.2 del HS4 del 
Codi Tècnic, essent els valors els que es detallen a continuació. 
 

Aparell Ø polipropilè Ø polietilè reticulat 
Rentamans PPR-16  

Aigüera PPR-20  

Rentadora industrial PPR-25  
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WC PPR-16  

Dutxa PPR-20  

Rentamans habitatges  PEX-16 

Aigüera habitatges PPR- 20  

Rentadora habitatges PPR-20  

WC habitatges  PEX-16 

Dutxa habitatges  PEX-20 

 
Vàlvules i claus de pas 
 
S’han previst vàlvules de tall al general, a cadascuna de les agrupacions. 
 
Aixeteria 
 
La connexió de les aixetes a la xarxa de distribució es realitzarà mitjançant 
maniguets flexibles. 
 
A la paret es deixarà una claus d'independització de pas d'angle i accionament de 1/4 
de volta de 1/2'' per a  tots els aparells sanitaris que no siguin dutxes ni abocadors. 
 
En el cas de les dutxes es deixarà la connexió enrasada amb la paret on es connectarà 
un comandament temporitzat que permetrà regular la temperatura de l’aigua i que a la 
vegada limitarà la temperatura màxima a 42ºC. La canonada que connectarà el 
comandament amb la pròpiament dita es realitzarà vista, serà cromada i a més a més 
complirà amb la normativa antilegionel·la incorporant una vàlvula depressora. 
 
 
5.5. Dispositius de protecció contra incendis 
 
No seran objecte d’aquest apartat del projecte existint un apartat específic per a aquest 
fi.  
 
 
5.6. Xarxa d’aigua calenta sanitària 
 
Per a  la demanda d’ACS de l’edifici s’instal·larà un dipòsit de 500 litres amb resistència 
elèctrica.. 
 
El sistema de producció de l’ACS s’instal·larà a la sala de màquines, ubicada a planta 
semisoterrani. 
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S’ha previst incorporar un sistema per a la recirculació d’ACS mitjançant un circuit que 
connectarà els punts més allunyats de la instal·lació al sistema de producció. 
 
Justificació Compliment RD 865/2003, de 4 de juliol (Prevenció Legionel·la) 
 
En la redacció del projecte i execució de la instal·lació s’ha tingut en compte el RD 
865/2003 de 4 de juliol pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losis. BOE nº 171 del 18 de juliol. 
 
La temperatura d’emmagatzematge serà de 60ºC. 
 
El sistema és capaç de pujar la temperatura de l’aigua fins a 70ºC per a la seva 
pasteurització. Això es realitzarà mitjançant resistència elèctrica.  
 
L’aigua de distribució tindrà una temperatura de 60ºC per a que en tot el circuit la 
temperatura no baixi per sota dels 50ºC. 
 
Tots els dipòsits estan perfectament aïllats i disposen de boca per a la neteja. 
 
Per a afavorir la estratificació, els dipòsits s’han instal·lat verticalment. 
 
Energia Solar 
 
Forma part d’un projecte específic. 
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A.3.b. ANNEXES 
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ANNEX 1: Bases de Càlcul 
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1. BASES DE CÀLCUL 
 
 
1.1. Despeses 
 
Per a dimensionar la xarxa d’aigua freda s’ha tingut en compte els cabals instantanis 
reflexats en la taula 1.2.1. de la Norma Bàsica (NIA), i en aquells casos en els que 
no apareixen s’ha considerat per aproximació. 
 
Per el càlcul del cabal màxim probable s’ha seguit el procés següent: 
 
1. Determinar el tipus i número de punts de consum en cada dependència. 
 
2. Càlcul del cabal instantani “Qi” d’acord amb els cabals instantanis reflexats en la 
taula 1.2.1. de la N.B. 
 
3. Càlcul del coeficient de simultaneïtat “Ks” en funció del número d’aparells instal·lats 
en cada habitatge o local: 
 
    KS = 1  /  √n-1 
 
 Sent “n” el número d’aparells instal·lats 
 
4. Càlcul de cabal instantani màxim probable “Qmàx.p” per a cada dependència. 
 
    Qmàx.p = Qi . Ks 
 
5. Càlcul de cabal màxim probable total del conjunt de N habitatges i locals: 
 
    QT = (Qi . Ks . N) 
 
6. Càlcul del coeficient de simultaneïtat per al conjunt de las “N” habitatges i locals 
comercials: 
 
        19 + N 
    KN = --------------------- 
       10 (N + 1) 
 
7. Càlcul de cabal màxim probable: 
 
    Qmàx.p = QT . KN 
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Xarxa de Fluxors 
 
El cabal mínim d’un fluxor per tal d’encebar el sifó i realitzar una neteja correcta és de 
1,5 l/s amb una pressió dinàmica d’entre 0,9 i 1 bar. Per a calcular el cabal de tota la 
instal·lació es determina el número de fluxors que funcionaran al mateix temps segons 
la taula següent: 
 
Núm. de fluxors Instal·lats Fluxors en funcionament simultani Cabal l/s 
de 1 a 3 
de 4 a 12 
de 13 a 24 
més de 24 

1 
2 
3 
4 

1,5 
3,0 
4,5 
6,0 

  
 
1.2. Pèrdues 
 
Per a la determinació de la pèrdua de càrrega en les canonades s’utilitzaran les dades 
corresponents a canonada llisa (coure, wirsbo o polietilè reticulat). 
 
Les expressions utilitzades per a realitzar els càlculs son les següents: 
 
a. Cabal:  Q = V . S 
 
b. Pèrdua de càrrega unitària. S’ha utilitzat la fórmula empírica de Flamant: 
 
  J = F x v1.75 x D -1.25 
 
 Sent: V = Velocitat de l’aigua (m/seg.) 
   S = Secció de tub (m2) 
   J = Pèrdua d’aigua (m.c.a.) 
   D = Diàmetre interior del tub (m.) 
   F = Constant que depèn del tipus de material utilitzat en el tub. 
    Canonada rugosa:  F = 0,00070 
    Canonada llisa: F = 0,00056 
 
Partint de les dades obtingudes, en cada cas, de cabals requerits i pressions 
necessàries es calculen els diàmetres mínims acceptables en base a les següents 
condicions: 
 
1. La instal·lació ha de permetre la circulació dels cabals màxims. 
 
2. La velocitat de l’aigua en els tubs serà com a màxim 1,5 m/seg. i com a mínim 0,5 
m./seg. 
 



 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS DE LA  
 NOVA ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CASTELLDEFELS 

 

353 – Església Evangèlica de Castelldefels Maig de 2008 Memòria Fontaneria - pàgina 14 / 16 

Per al dimensionat de la xarxa de canonades s’ha partit tant de valors donats per la 
NIA, com pels donats per la NTE-IFF; per a posteriorment comprovar que complien les 
condicions anteriors, i les condicions de pressió mínima i màxim en el punt de consum. 
 
 
1.3. Velocitat 
 
Una elevada velocitat en les conduccions provocaria un fregament important de 
sorolls molestos. 
 
La velocitat  dependrà també de la pressió, doncs si la pressió creix, augmentarà 
també la velocitat del líquid en la canonada. Es recomanable no superar les 2 m/s en 
cap moment, el que es reflexa en la següent taula referida a les altures de pressió 
encara que el fer servir canonades de polipropilè porta poder sobrepassar aquesta 
recomanació fins a  velocitats de l’ordre de 2,5 m/s. 
 

Desnivell a salvar Velocitat 
1 – 4 
4 – 10 
10 – 20 

20 

0,50 – 0,60 m/s 
0,60 – 1 m/s 
1 – 1,5 m/s 
1,5 – 2 m/s 

 
 
1.4. Pèrdua de càrrega 
 
Per al càlcul de la pèrdua de càrrega s’escollirà el punt més desfavorable en cada 
cas. 
 
Es complirà amb els requisits d’una pressió mínima de 15 m.c.a., quedant a peu de 
cada local una pressió mínima de 25 m.c.a. 
 
 
1.5. Xarxa de sanejament 
 
Els diàmetres mínims de sifons i derivacions de les instal·lacions dels diferents 
apartats seran els especificats en la següent taula: 
 

Lavabo 
wàter 
Dutxa 
Aigüera 

35 mm.
100 mm.
40 mm.
35 mm.

Safareig 
Rentaplats 
Office 
Urinari 

35 mm. 
50 mm. 
35 mm. 
40 mm. 

 
Els diàmetres bàsics dels baixants, trams horitzontals penjats i col·lectors finals es 
determinaran d’acord amb la taula 1 i 2 de la NTE-ISS-73, considerant per als 
col·lectors suspesos una pendent mínima de 1,5%. 
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Els diàmetres estan indicats en el corresponent pla. 
 
El traçat de la xarxa de sanejament, tant interior com exterior serà la indicada amb els 
seus diàmetres en els plans, on també s’indica el emplaçament de les arquetes i la 
seva dimensió. 
 
El càlcul justificatiu de dimensions mínimes segons la NTE-ISS, es mostra en 
l’esquema de càlcul. 
 
Aquest projecte no contempla la xarxa de sanejament. 
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ANNEX 2: Càlcul de Fontaneria 



C/ Ramon Turró 100-104

Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

REFERÈNCIA:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

Fórmula de Flamand i per a uns valors de F: Coeficient de simultaneïtat K al nucli:

0'00023 per l'acer galvanitzat

0'00032 pel tub de ferro
0'00056 per a un tub de coure
0'00054 per a un tub de PVC Coeficient de simultaneïtat K entre nuclis:

Consums Diàmetre Cu Diàmetre Plpr. Consums

mínims mínim aparell mínim aparell Calenta

Banyera 0,30 l/s 16x18 25x4,2 0,20 l/s

Dutxa 0,20 l/s 16x18 25x4,2 0,15 l/s

WC 0,10 l/s 13x15 20x3,4 0,00 l/s 16 10,6 16 12,4 15 13 16 10,6

WC fluxors 2,00 l/s 25x28 32x5,4 0,00 l/s 20 14,4 20 13,2 20 14,4 20 16,0 18 16 20 13,2

Lavabo 0,10 l/s 13x15 20x3,4 0,10 l/s 25 18,0 25 16,6 25 18,0 25 20,4 22 20 25 16,6

Bidet 0,10 l/s 13x15 20x3,4 0,10 l/s 32 23,0 32 21,2 32 23,0 32 26,2 28 26 32 21,2

Aigüera 0,20 l/s 13x15 20x3,4 0,20 l/s 40 28,8 40 26,6 40 28,8 40 32,6 35 33 40 26,6

Safareig 0,20 l/s 13x15 20x3,4 0,10 l/s 50 36,2 50 33,2 50 36,2 50 40,8 42 40 50 33,2

Urinari 0,15 l/s 13x15 20x3,4 0,00 l/s 63 45,6 63 42,0 63 45,6 63 51,4 54 52 63 42,0

Rentadora 0,20 l/s 16x18 25x4,2 0,15 l/s 75 54,2 75 50,0 75 54,2 75 61,4 64 61 75 50,0

Rentaplats 0,25 l/s 16x18 25x4,2 0,20 l/s 90 65,0 90 60,0 90 65,0 90 73,6 90 60,0

110 79,6 110 73,2 110 79,6 110 90,0 110 73,2

en mm. en mm. en mm. 125 102,2

140 114,6

mín. màx. mín. màx. mín. màx. mín. màx. mín. màx. mín. màx.
0,5 1,2 0,5 1,5 0,5 2 0,5 1,5 0,5 1,2 0,8 1,5

mín. màx. mín. màx. mín. màx. mín. màx. mín. màx. mín. màx.
15 45 15 45 15 45 15 45 15 45 15 45

Diàmetre 
Interior

Rang velocitat

Diàmetre 
Interior

Diàmetre 
Interior

Diàmetre 
exterior

POLIMUTÀ PP-20

Diàmetre 
exterior

Pressions (Pd)

COURE
Norma UNE 37-141-74 

Diàmetre 
exterior

PN-16 PN-20
Diàmetre 
exterior

UNE 53-131-PN-16

TAULES:

CASTELLDEFELS

Diferents serveis més usuals:

FORMULES:

J=V1'75.L.D-1'25.F

TIPUS DE TUB

CÀLCULS DE CANONADES DE FONTANERIA
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i utilitzant la fórmula de Flamand -- Taules d'Aplicació

00353

ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CASTELLDEFELS

POLIETILÈ
PN-25

POLIPROPILÈ (Aquathern)

Diàmetre 
Interior

Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
Interior

Diàmetre 
exterior

Diàmetre 
Interior

K
N

x N
'

( )
=

+
+

19

10 1

K
n

=
−

1

1

K
N
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K
n
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CÀLCULS FONTANERIA - DESCRIPCIÓ I TAULES



REFERÈNCIA:
PROJECTE: C/ Ramon Turró 100-104

EMPLAÇAMENT: Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

aparell freda calenta freda calenta

1 Lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s
1 WC 0,10 l/s 0,00 l/s 0,10 l/s 0,00 l/s
1 Dutxa 0,20 l/s 0,10 l/s 0,20 l/s 0,10 l/s

Total aparells: 3 2 Total despesa instantània: 0,40 l/s 0,17 l/s
Valor de K: 0,71 1,00 Total despesa simultània: 0,28 l/s 0,17 l/s

aparell freda calenta freda calenta

1 Banyera 0,30 l/s 0,20 l/s 0,30 l/s 0,20 l/s

Total aparells: 1 2 Total despesa instantània: 0,30 l/s 0,20 l/s
Valor de K: 1,00 1,00 Total despesa simultània: 0,30 l/s 0,20 l/s

aparell freda calenta freda calenta

1 Aigüera 0,20 l/s 0,10 l/s 0,20 l/s 0,10 l/s
1 Rentavaixelles 0,15 l/s 0,10 l/s 0,15 l/s 0,10 l/s

Total aparells: 2 2 Total despesa instantània: 0,35 l/s 0,20 l/s
Valor de K: 1,00 1,00 Total despesa simultània: 0,35 l/s 0,20 l/s

aparell freda calenta freda calenta

2 WC 0,10 l/s 0,00 l/s 0,20 l/s 0,00 l/s
2 Lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 0,20 l/s 0,13 l/s

Total aparells: 4 1 Total despesa instantània: 0,40 l/s 0,13 l/s
Valor de K: 0,58 1,00 Total despesa simultània: 0,23 l/s 0,13 l/s

aparell freda calenta freda calenta

1 Aigüera 0,20 l/s 0,10 l/s 0,20 l/s 0,10 l/s
1 Rentavaixelles 0,15 l/s 0,10 l/s 0,15 l/s 0,10 l/s

Total aparells: 2 2 Total despesa instantània: 0,35 l/s 0,20 l/s
Valor de K: 1,00 1,00 Total despesa simultània: 0,35 l/s 0,20 l/s

aparell freda calenta freda calenta

1 Aigüera 0,20 l/s 0,10 l/s 0,20 l/s 0,10 l/s
1 WC 0,10 l/s 0,00 l/s 0,10 l/s 0,00 l/s
1 Lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s

Total aparells: 3 2 Total despesa instantània: 0,40 l/s 0,17 l/s
Valor de K: 0,71 1,00 Total despesa simultània: 0,28 l/s 0,17 l/s

aparell freda calenta freda calenta

1 Aigüera 0,20 l/s 0,00 l/s 0,20 l/s 0,00 l/s

Total aparells: 1 1 Total despesa instantània: 0,20 l/s 0,00 l/s
Valor de K: 1,00 1,00 Total despesa simultània: 0,20 l/s 0,00 l/s

aparell freda calenta freda calenta

1 Lavabo 0,10 l/s 0,07 l/s 0,10 l/s 0,07 l/s
1 WC 0,10 l/s 0,00 l/s 0,10 l/s 0,00 l/s

Total aparells: 2 1 Total despesa instantània: 0,20 l/s 0,07 l/s
Valor de K: 1,00 1,00 Total despesa simultània: 0,20 l/s 0,07 l/s

nº aparells de consum:

CÀLCULS DE CANONADES DE FONTANERIA
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i utilitzant la fórmula de Flamand -- Taules d'Aplicació

totalPiscina parcial

ESGLÉSIA EVANGÈLICA

CASTELLDEFELS

Cuina parcial total

total
nº aparells de consum:

Agrupacions

Banys adaptats parcial

00353

nº aparells de consum:

Banys cafeteria parcial total
nº aparells de consum:

Pica Cafeteria parcial total

total

nº aparells de consum:

Bany + Pica guarderia parcial total

nº aparells de consum:

nº aparells de consum:

Mànega parcial

Bany P2 parcial total
nº aparells de consum:
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CÀLCULS FONTANERIA - AGRUPACIONS



C/ Ramon Turró 100-104

Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

REFERÈNCIA:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

RANG VELOCITATS
CARACTERÍSTIQUES mín. màx.

PP - PN 16 Exterior Interior 0,5 1,2
PP - PN 20 1 -  NOMENCLATURA
PP - PN 25 2 -  DIMENSIONS 0 0
PE - PN 16 3 - VELOCITAT RECOMANADA 20 14,4

3 - PRESSIONS DE SERVEI 25 18
32 23 PRESSIONS DE SERVEI
40 28,8 mín. màx.
50 36,2 15 45
63 45,6
75 54,2
90 65
110 79,6

Tram Q allotjament Nº Equips Q bloc K' Q Simult. Nº Allotjam. Q bloc K'' Q' Dext D V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah Pd
(l/s) (l/s) (l/s) Acumulats Acumulat (l/s) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)

equips de 0,1 litres

10 equips 0,1 10 1,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 0,33 1,20 32 23 0,80 0,041
9 equips 0,1 9 0,90 0,35 0,32 1,00 0,32 1,00 0,32 1,15 32 23 0,77 0,038
8 equips 0,1 8 0,80 0,38 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,09 25 18 1,19 0,111
7 equips 0,1 7 0,70 0,41 0,29 1,00 0,29 1,00 0,29 1,03 25 18 1,12 0,100
6 equips 0,1 6 0,60 0,45 0,27 1,00 0,27 1,00 0,27 0,97 25 18 1,05 0,090
5 equips 0,1 5 0,50 0,50 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25 0,90 25 18 0,98 0,079
4 equips 0,1 4 0,40 0,58 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 0,83 25 18 0,91 0,069
3 equips 0,1 3 0,30 0,71 0,21 1,00 0,21 1,00 0,21 0,76 25 18 0,83 0,060
2 equips 0,1 2 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 25 18 0,79 0,054
1 equip 0,1 1 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 20 14,4 0,61 0,046

 
equips de 0,15 litres

6 equips 0,15 6 0,90 0,80 0,72 1,00 0,72 1,00 0,72 2,59 40 28,8 1,11 0,054
5 equips 0,15 5 0,75 0,80 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60 2,16 40 28,8 0,92 0,039
4 equips 0,15 4 0,60 0,80 0,48 1,00 0,48 1,00 0,48 1,73 32 23 1,16 0,078
3 equips 0,15 3 0,45 0,80 0,36 1,00 0,36 1,00 0,36 1,30 32 23 0,87 0,047
2 equips 0,15 2 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 25 18 1,18 0,109
1 equip 0,15 1 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 0,54 20 14,4 0,92 0,094

 

3 equips 0,1 3 0,30 0,80 0,24 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 32 23 0,72 0,034
2 equips 0,15 2 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 25 18 1,18 0,109
1 equip 0,1 1 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 20 14,4 0,61 0,046

CASTELLDEFELS

CÀLCULS DE CANONADES DE FONTANERIA
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i fent servir la fórmula de Flamand -- Taules d'Aplicació

00353

ESGLÉSIA EVANGÈLICA

3

4

Elecció de tub: Diàmetres

2

NOMENCLATURA

1

PP - PN 16

DIMENSIONS

POLIMUTÀ PP-20
COURE

Tipus tub

CÀLCULS FONTANERIA - CIRCUIT AF



Tram Q allotjament Nº Equips Q bloc K' Q Simult. Nº Allotjam. Q bloc K'' Q' Dext D V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah Pd
(l/s) (l/s) (l/s) Acumulats Acumulat (l/s) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)

Aigua freda

tram 0-1 0,46 1,00 0,46 1,00 0,46 6,00 1,55 0,60 0,93 3,34 50 36,2 0,90 0,029 5 1,25 6,25 0,18 39,41 39,23 0 39,23
tram 1-2 0,41 1,00 0,41 1,00 0,41 5,00 1,09 0,60 0,65 2,35 40 28,8 1,00 0,046 4 1 5 0,23 39,23 39,01 -3 36,01
tram 2-3 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 4,00 0,88 0,60 0,53 1,91 32 23 1,27 0,092 3 0,75 3,75 0,35 36,01 35,66 -3 32,66
tram 3-4 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 3,00 0,68 0,65 0,44 1,60 32 23 1,07 0,068 3 0,75 3,75 0,25 36,01 35,75 -3 32,75
tram 4-5 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 2,00 0,48 0,70 0,34 1,22 32 23 0,81 0,042 5 1,25 6,25 0,26 32,66 32,40 0 32,40

tram 5-A6 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,02 25 18 1,11 0,099 3 0,75 3,75 0,37 32,75 32,38 0 32,38
1,75 6,00

tram 1-1.1 0,35 1,00 0,35 1,00 0,35 3,00 0,92 0,50 0,46 1,65 32 23 1,10 0,071 7 1,75 8,75 0,63 39,23 38,61 0 38,61
tram 1.1-1.2 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 2,00 0,57 0,70 0,40 1,43 32 23 0,95 0,055 12 3 15 0,83 38,61 37,78 0 37,78
tram 1.2-A1 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,02 25 18 1,11 0,099 1,5 0,375 1,875 0,18 37,78 37,59 0 37,59

0,92 3,00

tram 1.2 - A1 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,02 25 18 1,11 0,099 1,5 0,375 1,875 0,18 37,78 37,59 0 37,59

tram 1.1 - A3 0,35 1,00 0,35 1,00 0,35 1,00 0,35 1,00 0,35 1,26 32 23 0,84 0,045 2 0,5 2,5 0,11 38,61 38,50 0 38,50

tram 1.2 - A2 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 25 18 1,18 0,109 20 5 25 2,73 37,78 35,05 0 35,05

tram 2 - 2.1 0,35 1,00 0,35 1,00 0,35 2,00 0,58 0,70 0,41 1,46 32 23 0,98 0,058 1,5 0,375 1,875 0,11 36,01 35,90 0 35,90
tram 2.1 - A4 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 0,83 25 18 0,91 0,069 4 1 5 0,35 35,90 35,55 0 35,55

0,58 2,00

tram 2.1 - A5 0,35 1,00 0,35 1,00 0,35 1,00 0,35 1,00 0,35 1,26 32 23 0,84 0,045 2 0,5 2,5 0,11 36,01 35,89 0 35,89

tram 3 - A7 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 20 14,4 1,23 0,155 3 0,75 3,75 0,58 32,66 32,08 0 32,08

tram 4 - A7 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 20 14,4 1,23 0,155 3 0,75 3,75 0,58 32,75 32,17 -2 30,17

tram 5 - A8 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 20 14,4 1,23 0,155 2 0,5 2,5 0,39 32,40 32,01 0 32,01

CÀLCULS FONTANERIA - CIRCUIT AF



C/ Ramon Turró 100-104

Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

REFERÈNCIA:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

RANG VELOCITATS
CARACTERÍSTIQUES mín. màx.

PP - PN 16 Exterior Interior 0,5 1,5
PP - PN 20 1 -  NOMENCLATURA
PP - PN 25 2 -  DIMENSIONS 16 12,4
PE - PN 16 3 - VELOCITAT RECOMANADA 20 16

3 - PRESSIONS DE SERVEI 25 20,4
32 26,2 PRESSIONS DE SERVEI
40 32,6 mín. màx.
50 40,8 15 45
63 51,4
75 61,4
90 73,6

110 90

Tram Q allotjament Nº Equips Q bloc K' Q Simult. Nº Allotjam. Q bloc K'' Q' Dext D V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah Pd
(l/s) (l/s) (l/s) Acumulats Acumulat (l/s) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)

equips de 0,1 litres

10 equips 0,1 10 1,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 0,33 1,20 25 20,4 1,02 0,072
9 equips 0,1 9 0,90 0,35 0,32 1,00 0,32 1,00 0,32 1,15 25 20,4 0,97 0,067
8 equips 0,1 8 0,80 0,38 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,09 25 20,4 0,93 0,061
7 equips 0,1 7 0,70 0,41 0,29 1,00 0,29 1,00 0,29 1,03 20 16 1,42 0,176
6 equips 0,1 6 0,60 0,45 0,27 1,00 0,27 1,00 0,27 0,97 20 16 1,33 0,157
5 equips 0,1 5 0,50 0,50 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25 0,90 20 16 1,24 0,139
4equips 0,1 4 0,40 0,58 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 0,83 20 16 1,15 0,121
3 equips 0,1 3 0,30 0,71 0,21 1,00 0,21 1,00 0,21 0,76 20 16 1,06 0,104
2 equips 0,1 2 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 20 16 0,99 0,094
1 equip 0,1 1 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,094

 
equips de 0,15 litres

10 equips 0,15 10 1,50 0,80 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20 4,32 40 32,6 1,44 0,074
9 equips 0,15 9 1,35 0,80 1,08 1,00 1,08 1,00 1,08 3,89 40 32,6 1,29 0,061
8 equips 0,15 8 1,20 0,80 0,96 1,00 0,96 1,00 0,96 3,46 40 32,6 1,15 0,050
7 equips 0,15 7 1,05 0,80 0,84 1,00 0,84 1,00 0,84 3,02 40 32,6 1,01 0,039
6 equips 0,15 6 0,90 0,80 0,72 1,00 0,72 1,00 0,72 2,59 32 26,2 1,34 0,085
5 equips 0,15 5 0,75 0,80 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60 2,16 32 26,2 1,11 0,062
4equips 0,15 4 0,60 0,80 0,48 1,00 0,48 1,00 0,48 1,73 25 20,4 1,47 0,137
3 equips 0,15 3 0,45 0,80 0,36 1,00 0,36 1,00 0,36 1,30 25 20,4 1,10 0,083
2 equips 0,15 2 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 20 16 1,49 0,191
1 equip 0,15 1 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 0,54 16 12,4 1,24 0,191

 

Aigua freda

Lavabo 0,1 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,094
WC 0,1 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,094

Dutxa 0,2 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 20 16 0,99 0,094
Piscina 0,3 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 25 20,4 0,92 0,060

Rentavaixelles ind. 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25 0,90 20 16 1,24 0,139
Manguera 0,2 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 25 20,4 0,61 0,030
Aigüera 0,3 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 20 16 1,49 0,191

CÀLCULS DE CANONADES DE FONTANERIA
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i fent servir la fórmula de Flamand -- Taules d'Aplicació

00353

ESGLÉSIA EVANGÈLICA

3

4

Elecció de tub:

POLIMUTAN PP-20
COURE

Tipus tub Diàmetres

CASTELLDEFELS

PE - PN 16

DIMENSIONS

2

NOMENCLATURA

1

CÀLCULS FONTANERIA - INTERIOR AGRUPACIONS



Tram Q allotjament Nº Equips Q bloc K' Q Simult. Nº Allotjam. Q bloc K'' Q' Dext D V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah Pd
(l/s) (l/s) (l/s) Acumulats Acumulat (l/s) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)

Aigua calenta

Lavabo 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 0,23 16 12,4 0,54 0,044
Dutxa 0,1 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 16 12,4 0,83 0,094

Rentavaixelles ind. 0,2 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 25 20,4 0,61 0,030
Aigüera 0,2 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 25 20,4 0,61 0,030

CÀLCULS FONTANERIA - INTERIOR AGRUPACIONS



C/ Ramon Turró 100-104

Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

REFERÈNCIA:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

RANG VELOCITATS
CARACTERÍSTIQUES mín. màx.

PP - PN 16 Exterior Interior 0,5 1,5
PP - PN 20 1 -  NOMENCLATURA
PP - PN 25 2 -  DIMENSIONS 16 10,6
PE - PN 16 3 - VELOCITAT RECOMANADA 20 13,2

3 - PRESSIONS DE SERVEI 25 16,6
32 21,2 PRESSIONS DE SERVEI
40 26,6 mín. màx.
50 33,2 15 45
63 42
75 50
90 60
110 73,2

Tram Q allotjament Nº Equips Q bloc K' Q Simult. Nº Allotjam. Q bloc K'' Q' Dext D V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah Pd
(l/s) (l/s) (l/s) Acumulats Acumulat (l/s) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)

equips de 0,1 litres

10 equips 0,1 10 1,00 0,33 0,33 1,00 0,33 1,00 0,33 1,20 32 21,2 0,94 0,060
9 equips 0,1 9 0,90 0,35 0,32 1,00 0,32 1,00 0,32 1,15 32 21,2 0,90 0,056
8 equips 0,1 8 0,80 0,38 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,09 25 16,6 1,40 0,163
7 equips 0,1 7 0,70 0,41 0,29 1,00 0,29 1,00 0,29 1,03 25 16,6 1,32 0,147
6 equips 0,1 6 0,60 0,45 0,27 1,00 0,27 1,00 0,27 0,97 25 16,6 1,24 0,132
5 equips 0,1 5 0,50 0,50 0,25 1,00 0,25 1,00 0,25 0,90 25 16,6 1,16 0,117
4 equips 0,1 4 0,40 0,58 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 0,83 25 16,6 1,07 0,102
3 equips 0,1 3 0,30 0,71 0,21 1,00 0,21 1,00 0,21 0,76 25 16,6 0,98 0,088
2 equips 0,1 2 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 25 16,6 0,92 0,079
1 equip 0,1 1 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 20 13,2 0,73 0,070

 
equips de 0,15 litres

6 equips 0,15 6 0,90 0,80 0,72 1,00 0,72 1,00 0,72 2,59 40 26,6 1,30 0,079
5 equips 0,15 5 0,75 0,80 0,60 1,00 0,60 1,00 0,60 2,16 40 26,6 1,08 0,057
4 equips 0,15 4 0,60 0,80 0,48 1,00 0,48 1,00 0,48 1,73 32 21,2 1,36 0,114
3 equips 0,15 3 0,45 0,80 0,36 1,00 0,36 1,00 0,36 1,30 32 21,2 1,02 0,069
2 equips 0,15 2 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 25 16,6 1,39 0,160
1 equip 0,15 1 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 1,00 0,15 0,54 20 13,2 1,10 0,142

 

3 equips 0,1 3 0,30 0,80 0,24 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 32 21,2 0,85 0,050
2 equips 0,15 2 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,08 25 16,6 1,39 0,160
1 equip 0,1 1 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 1,00 0,10 0,36 20 13,2 0,73 0,070

DIMENSIONS

POLIMUTÀ PP-20
COURE

Tipus tub

3

4

Elecció de tub: Diàmetres

2

NOMENCLATURA

1

PP - PN 20

CASTELLDEFELS

CÀLCULS DE CANONADES DE FONTANERIA
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i fent servir la fórmula de Flamand -- Taules d'Aplicació

00353

ESGLÉSIA EVANGÈLICA

CÀLCULS FONTANERIA - CIRCUIT ACS



Tram Q allotjament Nº Equips Q bloc K' Q Simult. Nº Allotjam. Q bloc K'' Q' Dext D V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah Pd
(l/s) (l/s) (l/s) Acumulats Acumulat (l/s) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)

Aigua calenta

tram 0-1 0,27 1,00 0,27 1,00 0,27 4,00 0,56 0,60 0,34 1,21 32 21,2 0,95 0,061 5 1,25 6,25 0,38 39,41 39,03 0 39,03
tram 1-2 0,23 1,00 0,23 1,00 0,23 3,00 0,30 0,60 0,18 0,64 20 13,2 1,30 0,190 3 0,75 3,75 0,71 39,03 38,31 -3 35,31
tram 2-3 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 2,00 0,23 0,80 0,18 0,66 20 13,2 1,34 0,203 10 2,5 12,5 2,53 35,31 32,78 -6 26,78

tram 3-A8 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 0,23 16 10,6 0,74 0,093 2 0,5 2,5 0,23 26,78 26,55 -3 23,55
0,73 4,00

tram 1-1.1 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 3,00 0,53 0,50 0,27 0,95 25 16,6 1,22 0,129 7 1,75 8,75 1,13 39,03 37,90 0 37,90
tram 1.1-1.2 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 2,00 0,33 0,70 0,23 0,83 25 16,6 1,07 0,102 13 3,25 16,25 1,65 37,90 36,25 0 36,25
tram 1.2-A1 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 0,59 20 13,2 1,21 0,167 3 0,75 3,75 0,63 36,25 35,62 0 35,62

0,53 3,00

tram 1.2 - A1 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 0,59 20 13,2 1,21 0,167 3 0,75 3,75 0,63 36,25 35,62 0 35,62

tram 1.1 - A3 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 25 16,6 0,92 0,079 3 0,75 3,75 0,30 37,90 37,60 0 37,60

tram 1.2 - A2 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 20 13,2 1,46 0,234 20 5 25 5,86 36,25 30,39 0 30,39

tram 2 - 2.1 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 2,00 0,33 0,70 0,23 0,83 25 16,6 1,07 0,102 4 1 5 0,51 35,31 34,81 0 34,81
tram 2.1 - A4 0,13 1,00 0,13 1,00 0,13 1,00 0,13 1,00 0,13 0,47 20 13,2 0,95 0,110 3 0,75 3,75 0,41 34,81 34,39 0 34,39

0,33 2,00

tram 2.1 - A5 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,72 20 13,2 1,46 0,234 2 0,5 2,5 0,59 35,31 34,73 0 34,73

tram 3 - A6 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 1,00 0,17 0,59 20 13,2 1,21 0,167 4 1 5 0,84 26,78 25,94 0 25,94

RETORN

tram 0-1 0,05 0,18 16 10,6 0,57 0,060 5 1,25 6,25 0,37
tram 1-2 0,03 0,10 16 10,6 0,30 0,020 3 0,75 3,75 0,07
tram 2-3 0,03 0,10 16 10,6 0,31 0,021 10 2,5 12,5 0,26

tram 3-A6 0,01 0,04 16 10,6 0,11 0,003 2 0,5 2,5 0,01

tram 1-1.1 0,04 0,14 16 10,6 0,45 0,039 7 1,75 8,75 0,34
tram 1.1-1.2 0,03 0,12 16 10,6 0,39 0,031 13 3,25 16,25 0,50
tram 1.2 - A1 0,02 0,09 16 10,6 0,28 0,017 3 0,75 3,75 0,06

tram 2 - 2.1 0,03 0,12 16 10,6 0,39 0,031 4 1 5 0,15
tram 2.1 - A4 0,02 0,07 16 10,6 0,22 0,011 3 0,75 3,75 0,04

Recirculació 0,21 0,75 25 16,6 0,96 0,085 5 1,25 6,25 0,53

CÀLCULS FONTANERIA - CIRCUIT ACS



C/ Ramon Turró 100-104

Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

REFERÈNCIA:
PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:

RANG VELOCITATS
CARACTERÍSTIQUES mín. màx.

PP - PN 16 Exterior Interior 0,5 1,5
PP - PN 20 1 -  NOMENCLATURA
PP - PN 25 2 -  DIMENSIONS 16 12,4
PE - PN 16 3 - VELOCITAT RECOMANADA 20 16

3 - PRESSIONS DE SERVEI 25 20,4
32 26,2 PRESSIONS DE SERVEI
40 32,6 mín. màx.
50 40,8 15 45
63 51,4
75 61,4
90 73,6
110 90

Tram Q allotjament Nº Equips Q bloc K' Q Simult. Nº Allotjam. Q bloc K'' Q' Dext D V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah Pd
(l/s) (l/s) (l/s) Acumulats Acumulat (l/s) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)

Comptador DN 25

Escomesa general 0,93 3,34 40 32,6 1,11 0,047 10 2,5 12,5 0,59 40,00 39,41 0 39,41

POLIMUTÀ PP-20

PE - PN 16

COURE 4

NOMENCLATURA DIMENSIONS
Tipus tub Elecció de tub: Diàmetres

ESGLÉSIA EVANGÈLICA

CASTELLDEFELS 1 2 3

CÀLCULS DE CANONADES DE FONTANERIA
Càlcul dels serveis de distribució segons la NTE i fent servir la fórmula de Flamand -- Taules d'Aplicació

00353

CÀLCULS FONTANERIA - ESCOMESA
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A.4.a. MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS  
 
 
1. OBJECTIU 
 
 
L’objecte del present projecte tècnic és especificar les parts que composen la 
instal·lació de detecció i extinció d’incendis necessària per a la nova construcció 
de l'edifici destinat al culte religiós i de pública concurrència situat al carrer de 
l’Església amb el carrer de l’Havana Vieja de la localitat de Castelldefels (Barcelona). 
 
 
2. NORMATIVA 
 
 
Codi Tècnic d’Edificació CTE. Reial Decret 314/2006 de 17 de març de 2006. 
 
Decret 241/1994 de 26 juliol sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis. 
 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió RD 842/2002 i les Instruccions Tècniques 
Complementàries vigents a partir de l’18 de Setembre de 2003. 
 
 
3. INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
 
3.1. Hidrants 
 
Per complir amb la normativa i per ser un edifici de pública concurrència amb una 
superfície entre els 500 i els 10.000 m2 es preceptiu instal·lar un hidrant exterior a 
menys de 100 metres de l’edifici.  
Aquest hidrant es col·locarà segons indicacions de companyia ja que la zona en 
qüestió està en fase d’urbanització. 
 
 
3.2. Escomesa d’aigua contra incendis 
 
3.2.1. Sistemes de Protecció 
 
3.2.1.1. Escomesa  
 
Segons dades de Companyia d'Aigües la pressió a l'escomesa és de uns 5 kg/m2. 
 
L'escomesa estarà situada al mateix carrer de l’Església i estarà formada per una 
arqueta i les vàlvules, brides, ràcords i accessoris indicats per la Companyia.  
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S'ha previst un diàmetre d'escomesa de 2" per tal de garantir el subministrament per 
a les cinc BIES que tenim distribuïdes per tot l’edifici.  
 
 
3.3. BIE’s (Boques d’Incendi Equipades) 
 
Des de l’escomesa es donarà el cabal necessari pel circuit de BIES. 
 
La instal·lació estarà formada per 5 BIE's, repartides per la planta soterrani, la planta 
baixa i les plantes pis segons plànol annex. 
 
Aquesta xarxa estarà formada per canonades d’acer galvanitzat amb una capa de 
pintura d’acabat, connectant amb les BIE’s. 
 
Aquestes BIE’s seran del tipus 25 mm, amb mànega de 20 mts, cobrint tota la 
superfície de cada planta i situades a prop de les sortides d’evacuació preferentment. 
 
S’han distribuït  per les plantes de manera que estiguin properes a les vies d’evacuació 
i que cap punt quedi fora de l’actuació de l’aigua projectada, tenint en conte que la 
longitud màxima de l'acció BIE és de 25 m. 
 
Tots els equips seran homologats, portant en lloc accessible per a la seva 
identificació el número de la norma aplicada de conformitat, diàmetre, longitud de la 
mànega i el nombre del fabricant. 
 
Cada una de les BIEs es trobarà encastada a la paret amb porta d’accés o vidre. La 
BIE de la entrada principal està composta també per un compartiment per ubicar-hi 
l’extintor. 
 
La pressió mínima en punta de llança serà de 3.5 bars en BIE-25. El cabal mínim 
serà de 100 l/min en BIE-25. 
 
Cada equip de BIE estarà format per: 
 

 Boca 
 Llança 
 Mànega  
 Ràcor 
 Vàlvula 
 Manòmetre 
 Armari i suport 

 
S’hauran de situar de manera que la boca i la vàlvula manual quedi a una alçada 
inferior a 1.5 m amb relació al terra i a una distancia màxima de 5 m de les portes de 
sortida de cada sector d’incendis a ser possible. 
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S’hauran de senyalitzar de tal manera que s’aconsegueixi la seva immediata visió 
sense dificultat. 
 
 
3.4. Xarxa de Canonades 
 
Estarà formada per canonades d’acer galvanitzat amb una capa de pintura de 
terminació vermella, de les dimensions que s’especifiquen per assegurar els nivells 
de pressió i cabal necessaris. 
 
El dimensionament de les canonades s’ha calculat de tal manera que mai es superi 
una velocitat pel fluid de 6 m/s. 
 
Les connexions a les BIE’s seran  de 1 ¼”. 
 
 
3.5. Extintors 
 
Es col·locaran en raó que des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors 
als 15 m. per arribar-hi.  
 
Seran de pols seca 6 Kg. y eficàcia mínima 21A-113 B.  
 
Els extintors de CO2 IPF-38 de 5 Kg. aniran instal·lats a una altura d’1’7 m. en els 
punts indicats en els plànols i allà on hi hagi maquinària, sales d’equips informàtics, 
sales de bateries, quadres elèctrics... 
 
Tots els elements d’incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents 
cartells de senyalització, així com a l’interior de cada habitació el corresponent plànol 
d’evacuació, segons marca la Cepreven R.T.2.- EXT. 
 
Es col·locaran a una alçada compresa entre 1.2 i 1.7 metres des de la part superior 
de l’extintor al terra, estant senyalitzats convenientment per mitjà de senyal segons 
norma UNE 23.033 si estigués en un lloc de difícil localització o de gran superfície.   
 
 
4. INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D’INCENDIS 
 
 
La instal·lació de detecció automàtica d’incendis, tindrà com a funció la recepció de 
les senyals d’alarma procedents dels punts on existeixin caps detectors (fums, flama, 
temperatura, etc.) o dels polsadors manuals d’alarma, elements de camp de la 
instal·lació.  
 
La instal·lació serà de tipus analògica. El sistema analògic és direccionable i la 
comunicació es realitza entre cada element i la central de control, unint els elements 
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de camp per mitjà d'un únic llaç. En canvi un sistema convencional es divideix en 
vàries zones diferents, agrupant elements de camp no identificables, que augmenten 
el metratge del cablejat sostensiblement.  
 
En síntesi, la instal·lació constarà de 3 elements principals connectats elèctricament 
entre si: 
 

 Elements de detecció d’incendis (detectors i polsadors). 
 Central de detecció i elements de control. 
 Elements d’alarma, transmissió i maniobra remota. 

 
La central principal s’instal·larà a la consergeria del centre de dia mentre que a la 
recepció del casal s’instal·larà una central de repetidor actiu per tal de que puguin 
visualitzar totes les dades en pantalla LCD com si de la central principal es tractés 
però sense poder comandar i programar accions directes. 
 
 
4.1. Central d’Incendis  
 
Controlarà tot el sistema de detecció d’incendis. Estarà instal·lada a la sala de 
consergeria del centre de dia, situada a la planta baixa. 
 
Haurà de complir amb la norma UNE EN54 part 2 i 4. 
 
Disposarà de pantalla LCD alfanumèrica i 1 interfaz de comunicació RS232. Anirà 
provista de clau de seguretat per limitar l’accés al sistema.  
 
Els polsadors d’alarma direccionables estaran situats a prop de les sortides, a menys 
de 25 m de distància de qualsevol punt, i estaran indicats clarament amb la seva 
senyalització fotolluminiscent. Seran de plàstic vermell en instal·lació de superfície i 
situats a una distància de 1.5 m del terra. 
 
S’instal·laran també sirenes d’alarma connectades a un mòdul de control. 
 
La maniobra de paro de les màquines de clima i la d'engegada de la sobrepressió de 
l'escala d'evacuació es realitzarà a través dels contactes de sortida de la pròpia 
central.  
 
 
4.2. Detectors 
 
Els detectors seran analògics, del tipus òptics de fums per a totes les plantes de 
l’edifici, excepte a la cuina on s’instal·larà un detector tèrmic d'alta temperatura. 
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4.2.1. Detectors òptics de fums 
 
El detector de fums fotoelèctric analògic contindrà una cambra sensora òptica, 
utilitzant el principi de la propagació de la llum amb la detecció de les partícules de 
fum dins la cambra. 
 
Admetran la programació del nivell de sensibilitat en tres nivells mitjançant 
programador remot i es podran testejar des de el mateix. A més el detector tindrà un 
LED que permeti veure el seu estat des de qualsevol posició, quedant encès en 
alarma.  
 
L’àrea de vigilància es fixa considerant l’alçada dels sostres i les àrees a vigilar i serà 
de 60 m2 aproximadament per detector. 
 
4.2.2. Detector Tèrmic  
 
El detector tèrmic captarà la temperatura ambient per mitjà de sensor dual, utilitzant 
un termistor que, depenent dels nivells prefixats a fàbrica de la temperatura ambient, 
donarà una resposta d’alarma per superar la temperatura màxima prefixada o la 
velocitat d’elevació de la temperatura prefixada. 
 
En el nostre cas s’instal·larà d'alta temperatura 78ºC per tal de que no actuï 
intempestivament per les grans variacions de temperatura a la cuina. 
 
Es podrà realitzar proves de dispar i reconeixement a distància mitjançant terminal 
remot. 
 
A més el detector tindrà un LED que permeti veure el seu estat des de qualsevol 
posició, quedant encès en alarma. 
 
4.2.3. Ubicació dels detectors 
 
Donat que el fum evoluciona de forma diferent, en funció als tipus de sostre existents 
així com el grau d’aïllament de l’ambient exterior, els detectors en general i 
especialment els de fums, es col·locaran observant les següents condicions: 
 

 Sostres plans aïllats o forjats de pisos.- Directament fixats al sostre, a raó d’un 
per cada 70 m² o fracció com a màxim. En passadissos, la distància lineal no 
superarà els 10,5 m. 

 
 Sostres plans sota coberta no aïllades.- Es col·locaran sota els mateixos, amb 

una separació vertical de 100 mm. 
 
Quan existeixin reixetes d’impulsió, els detectors s’instal·laran a una distància 
mínima de 1,5 m. de les mateixes. Hauran d’observar-se, no obstant,  la circulació 
de aire en el interior del recinte, per a evitar las zones de major velocitat. 
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La distància mínima a parets, serà de 60 cm. mesurada horitzontalment des del 
centre del detector. 
 
 
4.3. Polsadors d’Alarma  
 
Els polsadors d’alarma seran del tipus convencional, tindran clarament indicat “Foc” i 
seran de plàstic vermell, permetent el muntatge adossat o semiencastat.  
 
Es col·locaran preferentment junt a les boques d’incendis, sortida de vies 
d’evacuació i en llocs on no hi hagi de recórrer més de 25 m. de distància, des del 
punt més allunyat de cada sector. L’alçada de la instal·lació serà de 1,50 m. sobre el 
nivell del terra. 
 
 
5. EXTINCIÓ AUTOMÀTICA CUINA 
 
 
Encara que la cuina, la seva maquinària i mobiliari restaran pendents del seu 
projecte s'ha cregut convenient incloure en aquest projecte una extinció automàtica, 
obligatòria segons normativa. 
 
La instal·lació s'ha dissenyat per un plènum de campana de mides 2.86 m x 0.7 m x 
0.6 m i per una fregidora tipus de màxim 0.6 m x 0.6 m. Una vegada es tingui 
contractat el mobiliari i la cuina s'haurà d'adaptar la instal·lació.  
 
Es preveu extinció localitzada amb aigua nebulitzada. 
 
S’instal·laran 2 cilindres d'acer de 50 litres amb aigua amb una pressió de treball de 
60 bar a 15ºC, connectats al circuit general d'extinció per mitjà d'una electrovàlvula 
per obertura i tancament de l'extinció. 
 
El circuit estarà format per una xarxa de canonades d'acer inoxidable AISI 316L 
sense soldadura i un diàmetre de 12 mm amb un espessor de 1 mm. 
 
Els radis de curvatura mínim permès serà de 5 vegades el diàmetre nominal de la 
canonada. Els accessoris i connexions hauran de ser d'acer inoxidable PN 315. 
 
S’instal·laran 4 atomitzadors factor k=0.11 i boquilla tipus 1 per a la fregidora sobre T 
de derivació i mitjançant unió difusor femella bicono de diàmetre 12 mm inox. AISI 
304. Del mateix tipus i quantitat pels fogons. 
 
Per a la planxa 2 atomitzadors de  factor k=0.27 i boquilla tipus 2, per als fogons 4 
atomitzadors. Pel plenum de la campana extractora 8 atomitzadors del mateix tipus. 
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Dins el conducte d'extracció s’instal·larà un atomitzador del tipus obert amb filtre 
sinteritzat FB-85 amb 2 boquilles nebulitzadores del tipus 2 per a muntatge en 
ambient. 
 
Per detectar l'incendi i accionar l'extinció s’instal·laran 2 sondes tèrmiques sense relé 
que es rearmaran quan disminueixen la temperatura tallant el subministrament 
d'energia. 
 
Per controlar el sistema s’instal·larà una central d'extinció automàtica de 2 zones de 
detecció i 1 zona d'extinció. 
 
Per tal de poder accionar o aturar el sistema fix d'extinció manualment es proposa un 
polsador d'engegada i un altre d'aturada. 
 
S'inclou un joc interior i exterior de cartell lluminós i sonor d'avís d'extinció 
automàtica activada. 
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ANNEX 1: Càlculs BIEs 
 



Projecte : ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS 353
C/ Ramon Turró 100-104

Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

Tub Normalitzat Acer galvanitzat DIN 2440, UNE 19040

Diàmetre 
nominal

Diàmetre 
interior

Diàmetre 
nominal Diàmetre interior

inc. mm inc. mm

Formula de Flamand i per uns valors de F: 1/4" 8,8 1 1/2" 41,8

1/2" 16,0 2" 53,0

J=V1'75.L.D-1'25.F 0'00023 per l'acer galvanitzat 3/4" 21,6 2 1/2" 68,8

0'00032 per a tub de ferro 1" 27,2 3" 80,8

0'00056 per un tub de coure 1 1/4" 36,0 4" 100,0

0'00054 per un tub de PVC

BIES 25 
Tram Q D Material V J L Leq. Lt Jt Pi Pi-Jt Ah P en el punt

(l/s) (mm) (m/s) (m.c.a/ml) (m) (m) (m) (m.c.a) (m.c.a) (m.c.a) (m) (m.c.a)

UNIONS
O - A 3,3 53,0 UNE 19040 1,50 0,025 10 1,0 11,0 0,28 50,00 49,72 -1 50,72
A - B 3,3 53,0 UNE 19040 1,50 0,025 3,5 0,4 3,9 0,10 50,72 50,62 3,5 47,12
B - C 3,3 53,0 UNE 19040 1,50 0,025 4,5 0,5 5,0 0,13 47,12 47,00 0 47,00
C - D 3,3 41,8 UNE 19040 2,40 0,079 3,5 0,4 3,9 0,30 47,00 46,69 3,5 43,19

DE UNIÓ A BIE
A - BIE 1 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 4,5 0,5 5,0 0,22 50,72 50,50 -2 52,50
B - BIE 2 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 2 0,2 2,2 0,10 47,12 47,02 -2 49,02
C - BIE 5 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 19 1,9 20,9 0,94 47,00 46,05 5 41,05
D - BIE 3 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 2 0,2 2,2 0,10 43,19 43,09 -2 45,09
D - BIE 4 1,6 36,0 UNE 19040 1,57 0,045 13 1,3 14,3 0,64 43,19 42,55 2 40,55

Càlcul de dos B.I.E. de 25mm simultàniament amb un cabal de 100l/min en cadascuna  i càlcul 
de dos B.I.E. de 45 mm simultàniament amb un cabal de 200l/min en cadascuna. La pressió 
mínima de càlcul en la boca o llança serà de 2 bars, admetent 1'5 bars de pèrdua màxima en la 
mànega.

CÀLCUL DE BIE'S
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A.5.a. MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL  
 
 
1. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
 
 
El present document té per objecte la descripció dels criteris de disseny de la 
instal·lació receptora de gas natural i els diferents elements que componen el 
sistema, corresponent a l’alimentació dels equips de la cuina de la nova Església 
Evangèlica de Castelldefels. 
 
L’ús del gas natural es destinarà a la cuina situada a la planta semisoterrani de 
l’edifici. 
 
 
1.1. Peticionari 
 
Nom:   IGLESIA EVANGÉLICA DE CASTELLDEFELS 
Adreça: C/ Jaume I, 17-19. 08860 Castelldefels 
NIF:  Q-0800983-I 
 
  
1.2. Destinació d’ús 
 
Cuina 
 
 
1.3. Potència instal·lada 
 
Potència nominal instal·lada: 55.470 kcal/h   
 
 
2. NORMATIVA TINGUDA EN COMPTE 
 
 
 Reial Decret 919/2006 de 28 de juliol pel que s’aprova el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 

 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL GAS 
 
 

 Gas natural:     Família segona 
 Presència eventual de condensats: No 
 Pressió de la clau d’escomesa:  M.P.B 
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 Poder calorífic superior (PCS):  10.300 kcal/N m3 
 Densitat respecte a l’aire:   0,62 
 Índex de Wobbe corregit W:   13.000 kcal/Nm3 
 Pressió de distribució interior:  entre 18 i 21 mbar (BP) 
 Poder comburívor:    10,5 m3 aire/m3 gas 
 Punt condensació gasos cremats:  59 C 
 Natural del gas:    Sec 

 
 
4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 
L’escomesa partirà de la xarxa pública existent al carrer de l’església mitjançant 
canonada de polipropilè soterrada. Adossat a la façana de l’edifici s’instal·larà armari 
de regulació i comptatge, a partir d’aquí partirà el tub d’alimentació del col·lector de 
gas de la cuina. 
 
El col·lector tindrà 4 sortides per alimentar els 4 aparells de gas, l’alimentació 
discorrerà pel terra encastada sota beina. 
 
Previ a la connexió amb el col·lector s’instal·larà una electrovàlvula de tall enclavada 
amb el funcionament de la campana extractora. 
 
 
5. APARELLS D’UTILITZACIÓ 
 
 
El gas natural serà utilitzat per alimentar els quatre equips de gas de la cuina.. 
 
Les potències dels equips són les següents: 
 
Fregidora: 14 kW 
Fry-top:  14 kW 
Cuina:  28 kW 
Forn:  8,5 kW 
 
 
6. CONSUM MÀXIM PREVIST 
 
 
S’ha agafat la simultaneïtat al 100% i el consum del sumatori dels equips és de 
6m3/h. 
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7. COMPTADOR 
 
 
El comptador estarà ubicat en un armari normalitzat conjuntament amb el regulador, 
amb unes dimensions de 900 x 700 x 350 mm, adossat a l’edifici per la façana de la 
cuina. 
 
La porta haurà d’anar provista del pany que indiqui l’empresa subministradora i 
haurà de permetre la perfecta ventilació de l’armari. Per a aquesta ventilació hauran 
d’existir dues obertures, una en la part superior i l’altra en la part inferior, 
comunicades amb l’exterior, amb una secció mínima de 50 cm2 cadascuna. 
 
La ubicació del comptador haurà de permetre efectuar eventuals treballs de 
manteniment, reparació o substitució. 
 
El comptador serà del model G-6 per a un cabal nominal de 5,8 m3/h i un de màxim 
de 10 m3/h. 
 
MODEL: G6 
Qnom.: 6 m3/h 
Qmàx.: 10 m3/h 
Qmín.: 0,06 m3/h 
Pmàx.: 0,5 bar 
Connexions: DN32 
 
 
8. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 
La nova instal·lació partirà de l’escomesa que actualment existeix en MPB, amb tub 
de ferro DN25. 
 
La canonada vista es realitzarà amb tub de coure. Les unions de les canonades 
seran soldades mitjançant soldadura forta i estaran suportades mitjançant brides 
sifòniques. 
 
Es disposarà d’una clau de tall de subministrament a l’entrada de la cuina i una clau 
general abans de la connexió amb el comptador. 
 
La valvuleria i distribució dels diàmetres serà la indicada en plànols adjunts. 
 
Tota la canonada serà vista amb l’excepció de l’alimentació als equips de la cuina en 
que la canonada discorrerà encastada pel paviment sota beina de ferra, s’instal·laran 
vàlvules de tall a l’entrada dels recintes amb consum de gas i a l’alimentació de cada 
aparell. 
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La cuina s’ubicarà a la planta semisoterrani de l’edifici, aquest recinte disposarà de 
les ventilacions inferior i superior reglamentàries. 
 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMA UNE 60670:2005 
 
 
Requisits generals 
 
El consum calorífic de la suma dels equips de la cuina és superior a 30 kW per la 
qual cosa fa necessària disposar d’un sistema d’impulsió o extracció mecànica d’aire 
que garanteixi la renovació continua de l’aire del local i disposarà d’un sistema de tall 
de gas per fallada del sistema de ventilació. 
 
La cuina disposa d’extinció automàtica per la qual cosa no fa necessària una 
instal·lació de detecció de gas. 
 
Volum mínim de l’edifici 
 
El volum mínim necessari per a l’edifici es calcula segons UNE 60670-6:2005 
 
Volum (m3)  = ∑Qn-8 
 
On Qn és el consum calorífic nominal dels equips de la cuina 
 
Volum mínim (m3)  = 64,5-8=56,8 m3 
 
El volum de la cuina és de 4,2 x 5,9 x 2,5 = 62 m3 per la qual cosa es compleix la 
norma. 
 
Ventilació ràpida 
 
La cuina disposa d’una ventilació ràpida directa a l’exterior mitjançant la porta 
d’accés amb una superfície de 1,7 m2. 
 
Ventilació local 
 
La ventilació es calcularà en base a 5 cm² per kW instal·lat. 
 
Potència nominal caldera  = 64,5 kW 
Ventilació inferior 5 cm² x 64,5 kW = 322,5 cm² 
 
Aquesta superfície es dividirà en dues reixes de 20 x 20 cm: 
 
Ventilació superior, el seu extrem inferior estarà a una alçada ≥1,8m i ≤ 0,4m del 
sostre. 
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Ventilació inferior, el seu extrem inferior estarà a una alçada ≤ 0,5m del terra. 
 
Campana extractora 
 
Existirà una campana extractora connectada a un conducte de diàmetre 350mm amb 
una superfície de 962 cm2. 
 
 
10. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
 
11.1. Dimensionament de la xarxa 
 
Pèrdua de càrrega disponible des de l’escomesa fins a l’armari regulador: 
 

Consum màxim previst:  25 m3/h 
Comptador previst: G25  
Pressió disponible a l’entrada del comptador: 220 mm.c.a. 
Prestació sol·licitada a la caldera:   180 mmc.a. 
Pèrdua de càrrega comptador:  13 mm.c.a. 
Pèrdua disponible per a canonades: 27 mm.c.a. 
Velocitat del gas: < 20 m/s 
Tram 0-CALD. 

 
DE COMPTADOR A MÒDUL MÉS ALLUNYAT 
 
En el càlcul s’ha utilitzat la fórmula de Renouard establerta en la norma UNE 60.620-
88-II. 
 
 
 
 
 
On: 
 Pa: pressió absoluta a l’origen de la conducció, en mm.c.a. 
 Pb: pressió absoluta al final de la conducció, en mm.c.a. 
 S: densitat relativa del gas (0,6) 
 L: longitud equivalent, en metres 
 Q: cabal de gas, en Nm3/h 
 D: diàmetre interior, en mm 
 
Per al càlcul de la velocitat s’utilitzarà la fórmula següent: 
 
 
 
 

82,4

ba

82,1

PP
SLQ2,23D
−

=

2DxP
zxQx378v =



 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS DE LA  
 NOVA ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CASTELLDEFELS 

 

353 – Església Evangèlica de Castelldefels Maig de 2008 Memòria Gas Natural - pàgina 9 / 11 

On: 
 Q : cabal de gas, en Nm3/h 
 z : factor de compressibilitat (= 1) 
 P : pressió mínima absoluta, en bar 
 D : diàmetre interior, en mm 
 V : velocitat, en m/s 
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A.5.b. ANNEX 
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ANNEX 1: Càlcul de Canonades 



PROJECTE C/ Ramon Turró 100-104

CODI 0353 DATA abr-08 Àtic 6ª.  08005 Barcelona

Tel. 93 224 70 94 - Fax. 93 221 29 63

FULLA DE CÀLCUL PÈRDUA DE CÀRREGA  DE CANONADA DE GAS 

Nº TRAM POTÈNCIA REND. POTÈNCIA LONG. LONG. CABAL DIÀM. DIÀM. VELOCITAT PÈRDUA PÈRDUA

 ÚTIL NOMINAL EQUIV. INT. NOM DEL GAS CÀRREGA PAR. CÀRREGA TOT.

(Kcal/h) (Kcal/h) (Mts.) (Mts.) (Mts.3/h.) (mm.) (mm.) (m/s.) (mm.c.d.a.) (mm.c.d.a.)
0-1 55.470 10 10 5,8 26 Cu 26/28 3,05 5,23 5,23

1-Fregidora 12.040 10 8 1,3 16 Cu 16/18 1,75 2,69 7,92

1-Fry-top 12.040 10 8 1,3 16 Cu 16/18 1,75 2,69 7,92

1-Cuina 24.080 10 8 2,5 20 Cu 20/22 2,24 3,24 8,47

1-Forn 7.310 10 8 0,8 16 Cu 16/18 1,06 1,09 6,31

ESGLÈSIA EVANGÈLICA

CÀLCULS DE GAS
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A.6. MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 
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A.6.a. MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT  
 
 
1. MATERIAL A UTILITZAR 
 
 
Aigües pluvials 
 
Per a la recollida d’aigües pluvials s’instal·larà el sistema PLUVIA de GEBERIT realitzat 
amb tub de HDPE. 
 
Aigües negres 
 
En tots els casos el material de sanejament en PVC serà, de 4 bars per a 
instal·lacions interiors penjades o adossades, i de 6 bars per soterrar. 
 
La instal·lació anirà subjectada sempre amb abraçadores Tipus isofònic.  
 
Totes les unions es faran a través d’ accessoris abocardats amb unió encolada per 
al PVC. 
 
El material a utilitzar en trams interiors soterrats i exteriors serà: PVC sèrie “C” . 
 
 
2. SISTEMA A UTILITZAR 
 
 
El sistema de la instal·lació que es farà servir és separatiu, amb recollides 
independents per a les aigües fecals i pluvials. 
 
En els casos de col·lectors horitzontals S’anirà a un pendent mínima del 1.5%. En el 
cas que ens veiéssim condicionats per cotes de sortida el pendent mínim admesa 
seria del >1%. 
 
 
3. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
 
 
3.1. Generalitats 
 
La instal·lació té el seu origen en planta coberta, on arrenquen els baixants de 
pluvials. Baixaran per les cambres previstes.  
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3.2. Recollides interiors de recintes humits 
 
Les recollides de tots els aparells es faran, tal i com indiquen totes les normatives 
vigents, a través de sifó amb tancament hidràulic, ja sigui incorporat en el propi 
aparell (inodors) o externs (Rentamans). 
 
Es conduiran amb els diàmetres mínims especificats a l’apartat de càlculs 
justificatius. Tots els aparells es conduiran als baixants més propers. 
 
A les sales tècniques i cuina s’ha previst la creació d’una xarxa de sanejament per 
possibles inundacions, formada per boneres de recollida i tubs soterrats al paviment, 
els quals desemboquen a les arquetes d’intercepció. 
 
 
3.3. Recollides de pluvials 
 
Geberit Pluvia consisteix en un sistema sifònic per al drenatge de cobertes, 
dissenyat en funció d’uns paràmetres que responen a les dimensions de la coberta a 
drenar i la pluviometria de la zona. 
 
El sistema funciona degut a la creació d’un pistó hidràulic a la baixant (depressió) a 
l’omplir-se completament el tub. Per un correcte funcionament del sistema hem de 
tenir en compte una sèrie d’elements: 
 

 Boneres Geberit, dissenyades exclusivament per a aquest sistema, per a 
facilitar la màxima entrada d’aigua al sistema i evitar qualsevol entrada d’aire en 
aquest. 

 
 Tub HDPE de Geberit, que pel seu sistema d’unió mitjançant soldadura permet 

el treball en horitzontal sense risc de fugues. 
 

 Sistema de fixació rail Pluvia, és l’encarregat d’absorbir els moviments de 
dilatació, així com les vibracions de la canonada quan el sistema entra en 
càrrega (treballa al 100%), i per suposat és el que manté el pes i la 
horitzontalitat del sistema. 

 
Si comparem el Sistema Pluvia amb el Sistema Convencional hauríem de tenir en 
compte les observacions següents: 
 

 S’utilitza un diàmetre de tub més petit (aproximadament D/2) que al Sistema 
Convencional per a una mateix dimensió de coberta. 

 
 No és necessari en el disseny de la instal·lació preveure alçades 

complementàries per pendent de la canonada, ja que al Sistema Pluvia els tubs 
van situats horitzontalment sota coberta. 
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 Reducció del número de baixants i disseny d’arquetes, per la qual cosa les 
connexions al col·lector són menys. 

 
 El sistema és autonetejable, com a conseqüència de la velocitat que porta el 

flux. 
 

 Ens permet una major amplitud de creativitat alhora de realitzar els dissenys 
dels edificis, ja que el tub va instal·lat sota coberta. 

 
 Geberit dóna assessorament tècnic. 

 
Al perímetre de l’edifici de la planta soterrani s’instal·laran reixes d’interceptació per 
a la recollida d’aigües pluvials, l’aigua recollida en aquestes reixes es conduirà per 
pendents fins a unes arquetes de recollida des d’on es bombarà fins a dipòsit de 
pluvials. 
 
Adossat als fonaments de l’edifici es situarà un dipòsit per a la recollida d’aigües 
pluvials, es situarà un sobreeixidor connectat a la xarxa de recollida de pluvials. 
Aquesta aigua serà utilitzada per al reg. 
 
 
3. 4. Col·lectors horitzontals 
 
Seran bàsicament de tres tipus: 
 
D<60 mm: En principi seran les recollides d’urinaris, bidets, piques, dutxes i 
rentamans. El seu petit diàmetre permet portar-los encastats a paret, recollint tota la 
bateria i punxar el sostre en el seu extrem final. 
 
Penjats: Seran totes les recollides individuals d’inodors, i també les unions generals 
d’urinaris i rentamans. S’uniran tots ells en un sol col·lector del diàmetre especificat 
en la documentació gràfica. Es sortirà del recinte humit o conjunt d’ells agrupats en 
un sol col·lector que anirà a buscar el baixant general de fecals. Aquest col·lector 
determinarà el diàmetre del baixant, no atenent-ne a les especificacions de DB-HS-5 
si indiqués un diàmetre inferior a aquest col·lector per evitar reduccions, sempre 
nocives en una xarxa d’evacuació. 
Es subjectaran correctament del sostre amb abraçadora isofònica de diàmetre 
adequat, no superant-se mai la distancia entre elles que indiquen per les normes 
UNE en funció del seu diàmetre. 
 
Soterrats: El diàmetre mínim serà de 90 mm per evitar obstruccions. Aniran dins de 
rasa i es protegirà directament el tub amb formigó pobre H-100.  
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3.5. Dispositiu sifònic 
 
En totes les sortides de la xarxa cap a l’ exterior s’instal·la un dispositiu sifònic per 
evitar els passos d’olors de la xarxa a l’edifici. Aquest dispositiu es realitzarà amb 
peces de PVC, o serà un dispositiu sifònic prefabricat similar al realitzat amb 
accessoris de PVC.  
 
 
4. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
 
4. 1. Instal·lació d’Evacuació 
 
El càlcul dels diàmetres per a les conduccions d’evacuació depenen de diversos 
factors en cada tram, com el nombre d’aparells evacuats i el pendent de la 
canonada. El diàmetre dels baixants és constant en tota la seva alçada i determinat 
pel tram que ha d’evacuar màxim cabal, també la determinació del diàmetre dels 
col·lectors es té en compte. Aquests diàmetres es determinen segons taules DB-HS-
5. 
 
 
4.2. Diàmetres mínims utilitzats 
 

 Diàmetre lavabo :   40 mm. 
 Diàmetre aigüera :   40 mm. 
 Diàmetre bidet :   40 mm. 
 Diàmetre sanitari :   110 mm. 
 Diàmetre banyera :   50 mm. 
 Diàmetre dutxa :   50 mm. 
 Diàmetre safareig :   50 mm. 
 Diàmetre rentadora :  50 mm. 
 Diàmetre rentavaixelles :  50 mm. 
 Diàmetre urinari :   50 mm. 
 Bonera local humit:   90 mm. 
 Abocador:    110 mm. 

 
Els col·lectors vindran dimensionats per les taules corresponents de la DB-HS-5 
 
 
5. CONDICIONANTS I MUNTATGE 
 
 
La ubicació dels elements de la instal·lació serà la reflectida en la documentació 
gràfica del projecte, o en tot cas la determinada per la direcció facultativa. 
 
Tota la xarxa horitzontal soterrada serà de PVC.  



 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS DE LA  
 NOVA ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CASTELLDEFELS 

 

353 – Església Evangèlica de Castelldefels Maig de 2008 Memòria Sanejament - pàgina 8 / 9 

En els punts que un col·lector hagi de travessar un mur o forjat, s’utilitzaran 
passamurs metàl·lics, plàstics o de qualssevol altre material que autoritzi la direcció 
d’obra, de manera que els tubs puguin lliscar dintre d’aquests passamurs. 
 
Els desguassos horitzontals i verticals d’aparells sanitaris es realitzen amb tubs de 
primera qualitat i origen procedent de fàbrica.  
 
En general les canonades disposaran de entre el 1.5% i el 3% de pendent.  
 
Els trams que per requeriments de la instal·lació tinguin una longitud considerable, 
disposaran de registres en nombre suficient i convenientment instal·lats per al seu 
futur manteniment segons normativa.  
 
Les canonades en muntatge penjat de sostre, s’han de subjectar a intervals regulars 
i iguals de 1,5 metres aproximadament, per tal d’evitar que estiguin sotmeses a 
flexions.  
 
A les canonades instal·lades a l’interior de l’edifici, de diàmetre igual o inferior a 80 
mm, s’ hi donarà un pendent no inferior al 2,5%. Per a canonades de diàmetre 
superior el pendent no baixarà del 1,5 %. 
 
Abans de soterrar les canonades, es comprovarà l’hermeticitat de les juntes i unions 
a arquetes, així com l’estat del material.  
 
Tots els desguassos d’aparells sanitaris, embornals, calderetes i la resta d’elements 
comunicats amb la xarxa de sanejament que puguin facilitar el pas d’aigües, hauran 
d’estar proveïts d’un sifó o tancament hidràulic, preveient-ne ventilació en aquells 
punts que puguin desifonar-se.  
 
Tots els baixants d’aigües fecals disposaran de ventilació. En tot cas els tubs de 
ventilació es prolongaran el màxim possible dins dels passos d’instal·lacions i 
ventilaran directament en aquest. A nivell de planta coberta dits passos estaran 
ventilats La qualitat d’aquests tubs serà la mateixa que la de la resta del traçat del 
baixant, mentre que el diàmetre es calcularà en funció de la DB-HS-5. 
 
Quan s’hagi de realitzar una desviació a causa de l’alçada de l’edifici, aquesta 
s’haurà de preveure amb peces especials i l’angle de la desviació amb la vertical no 
superarà els 60º.  
 
 
6. CONDICIONS DEL PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ 
 
 
No s’utilitzaran colzes ni tes de 90º llevat que no hi hagi cap altre solució. 
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Tota unió a baixant i columnes de ventilació serà totalment estanca no només a 
l’aigua, sinó també als gasos. Es mantindrà el diàmetre dels baixants en tota la seva 
longitud, fins i tot al tram destinat a ventilació. 
 
Els colzes a peu de baixant es resoldran amb peces de radi igual o major de 20 cm i 
aniran proveïts d’un registre o arqueta. Es prendrà especial atenció en la subjecció 
d’aquesta curvatura reforçant-la degudament per suportar el cop de caiguda d’aigua. 
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B.1. PRESSUPOST ELECTRICITAT 
 



Projecte: ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS
Client: IGLESIA EVANGÉLICA CASTELLDEFELS
Enginyers: RC ENGINYERS
Arquitectes: JON TUGORES ARQUITECTE
Referència: E-0353
Data: MAIG DE 2008

CAPÍTOL - ELECTRICITAT   

NÚM. UNITATS DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT

1. ESCOMESES  

1.1. ml Subministrament i col·locació de LÍNIA GENERAL
D'ALIMENTACIÓ NORMAL de Cu. 0'6-1 kv. RZ1-K de
secció (1X50 mm2) des de CGP fins centralització de
comptadors i de comptadors fins QGD, sota tub soterrat
i safata, inclou connexions. Marca PIRELLI o similar,
segons norma UNE 21123-4 o 5 no propagadors de

flama amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda,

inclòs material auxiliar, accessoris i terminals i tot el

necessari per a una correcta instal·lació. 28 0,00

1.2. ml Subministrament i col·locació de LÍNIA GENERAL
D'ALIMENTACIÓ SOCORS de Cu. 0'6-1 kv. RZ1-K de
secció 4X16 mm2 des de CGP fins centralització de
comptadors i de comptadors fins QGD, sota tub soterrat
i safata, inclou connexions. Marca PIRELLI o similar,
segons norma UNE 21123-4 o 5 no propagadors de

flama amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda,

inclòs material auxiliar, accessoris i terminals i tot el

necessari per a una correcta instal·lació. 15 0,00

1.3. ml Subministrament i col·locació de safata metàl·lica llisa

amb tapa, marca PUK, per distribuir les escomeses de

Equips mesura fins QGD inclòs unions, suports, ,

fixacions, corbes i p.p. d'accessoris, totalment

instal·lada, de les següents mides
200x60 6 0,00

1.4. ut. Subministrament i col·locació de Caixa general de

protecció tipus CGP-7 per muntatge en recinte-armari

annex a l'equip de mesura, homologada per companyia

subministradora per SUBMINISTRAMENT NORMAL,

inclou caixa de seccionament, nínxol, fusibles,

canalitzacions d'entrada i sortida, amb p.p. d'accessoris

i fixacions, totalment instal·lada i connectada 1 0,00

1.5. ut. Subministrament i col·locació de Caixa general de

protecció tipus CGP-7 per muntatge en recinte-armari

annex a l'equip de mesura, homologada per companyia

subministradora per SUBMINISTRAMENT SOCORS,

inclou caixa de seccionament, nínxol, fusibles,

canalitzacions d'entrada i sortida, amb p.p. d'accessoris

i fixacions, totalment instal·lada i connectada 1 0,00

1.6. ml Subministrament i col·locació de tub PE reforçat doble
paret en muntatge directament sobre rasa, marca
GEWISS o similar, inclòs pp de accessoris, material
auxiliar.
TUB  120 mm 8 0,00

AMIDAMENT ELECTRICITAT
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1.7. m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions LÍNIES
GENERALS fins a 2 m de fondària , en terreny
compacte, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora, inclou terraplenat i piconatge
mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 95% del pn. Inclou
media auxiliars i pp d'accessoris. 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 1  0,00

2. EQUIPS MESURA I RACTIVA   

2.1. ut. Subministrament i col·locació d'equip de mesura TMF10 
per 87 KW amb ICP 160A/R125A, amb equip
multifunció 230/400V, fusibles DIN-1 250A,marca RQ
APLICACIONES ELECTROMECANICAS, homologat
inclòs embarrat general i fusibles de seguretat, unitat de
comandament i unitat d'embarrat de protecció i borns
de sortida, programació, amb p.p. d'accessoris i
fixacions, totalment instal·lat i connectat. 1 0,00

2.2. ut. Subministrament i col·locació d'equip de mesura TMF1
per 31 KW amb ICP 45A, amb equip multifunció
230/400V, fusibles DIN-0 100A,marca RQ
APLICACIONES ELECTROMECANICAS, homologat
inclòs embarrat general i fusibles de seguretat, unitat de
comandament i unitat d'embarrat de protecció i borns
de sortida, amb p.p. d'accessoris i fixacions,
programació, totalment instal·lat i connectat. 1 0,00

2.3. ut. Subministrament i instal·lació de Bateria de
condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz,
de 67,5 kVAr de potència reactiva, CYDESA ref: EC
400/67,5-4/13/IN, de funcionament automàtic, amb
regulador electrònic d'energia reactiva amb pantalla de
cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits,
autotrafo, contactors amb resistències de preinserció i
armari metàl·lic amb grau de protecció IP-30, de mides
800x600x250 mm muntada superficialment 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 2  0,00

3. LÍNIES A QUADRES I SUBQUADRES DE DISTRIBUCIÓ  

3.1. ml Subministrament i col·locació de cable tetrapolar de
coure 0'6-1 kv de baixa emissió de fums de 4x16+ 16T.
tipus RZ1-K per alimentació SUBQUADRES PB i P2, 
inclou material auxiliar i terminals. 72 0,00

AMIDAMENT ELECTRICITAT
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3.2. ml Subministrament i col·locació de cable tetrapolar de
coure 0'6-1 kv de baixa emissió de fums de 4 x 50 mm2
+ 25T. tipus RZ1-K per alimentació EQUIP DE
REACTIVA, inclou material auxiliar i terminals. 8 0,00

3.3. ml Subministrament i col·locació de cable tetrapolar de
coure 0'6-1 kv de baixa emissió de fums de 4 x 4 mm2
+ 4T. tipus RZ1-K per alimentació SUBQUADRES 
SALA MAQUINES, BAR, SALA POLIVALENT SS,
TELECOMUNICACIONS SS i BAR SS, inclou material
auxiliar i terminals. 79 0,00

3.4. ml Subministrament i col·locació de cable tetrapolar de
coure 0'6-1 kv de baixa emissió de fums de 4 x 10 mm2
+ 10T. tipus RZ1-K per alimentació SUBQUADRES 
CUINA i SALA POLIVALENT, inclou material auxiliar i
terminals. 49 0,00

3.5. ml Subministrament i col·locació de cable tetrapolar de
coure 0'6-1 kv de baixa emissió de fums de 4 x 2,5
mm2 + 2,5T. tipus RZ1-K per alimentació
SUBQUADRE CUINA SS, inclou material auxiliar i
terminals. 15 0,00

3.6. ml Subministrament i col·locació de cable tetrapolar de

coure 0'6-1 kv de baixa emissió de fums de 4 x 6 mm2

+ 6T. tipus RZ1-K per alimentació SUBQUADRES PB

SS i P2 SS, inclou material auxiliar i terminals. 72 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3  0,00

4. QUADRES DE DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ  

4.1. ut. Subministrament i col·locació de QUADRE GENERAL
DE BT, format per armari metàl·lic classe II, per a
distribució., Marca: ABB, Model: Ar. Tu k, envolvent,
amb porta metàl·lica IP 41, porta cega, reserva mínima
20%, borns de entrada i sortida, embarrat amb platina
de coure amb capacitat suficient per a col·locar en el
seu interior els materials indicats en l'esquema unifilar,
inclou la commutació automàtica amb interruptors
automàtics, tota l'aparamenta de maniobra (contactors,
relés de tensió, selectors AUT-0-MAN de doble cambra,
pilots lluminosos...) i de protecció totalment instal·lat i
cablejat, segons esquema unifilar, esquemes elèctrics
actualitzats, porta plànols, plaques de fòrmica
indicatives per a cada element i p.p. de material auxiliar
de muntatge. 1 0,00

AMIDAMENT ELECTRICITAT
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4.2. ut. Subministrament i col·locació de SUBQUADRE SALA
MÀQUINES, format per armari metàl·lic classe II, per a
distribució., Marca: ABB, Model: Ar. Tu k, envolvent,
amb porta metàl·lica IP 41, porta cega, reserva mínima
20%, borns de entrada i sortida, embarrat amb platina
de coure amb capacitat suficient per a col·locar en el
seu interior els materials indicats en l'esquema unifilar,
inclou embarrat de socors, tota l'aparamenta de
maniobra (contactors, relés de tensió, selectors AUT-0-
MAN de doble cambra, pilots lluminosos) i de protecció
totalment instal·lat i cablejat, segons esquema unifilar,
esquemes elèctrics actualitzats, porta plànols, plaques
de fòrmica indicatives per a cada element i p.p. de
material auxiliar de muntatge. 1 0,00

4.3. ut. Subministrament i col·locació de SUBQUADRE CUINA, 
format per armari metàl·lic classe II, per a distribució.,
Marca: ABB, Model: Ar. Tu k, envolvent, amb porta
metàl·lica IP 41, porta cega, reserva mínima 20%,
borns de entrada i sortida, embarrat amb platina de
coure amb capacitat suficient per a col·locar en el seu
interior els materials indicats en l'esquema unifilar,
inclou embarrat de socors, tota l'aparamenta de
maniobra (contactors, relés de tensió, selectors AUT-0-
MAN de doble cambra, pilots lluminosos) i de protecció
totalment instal·lat i cablejat, segons esquema unifilar,
esquemes elèctrics actualitzats, porta plànols, plaques
de fòrmica indicatives per a cada element i p.p. de
material auxiliar de muntatge. 1 0,00

4.4. ut. Subministrament i col·locació de SUBQUADRE SALA
POLIVALENT, format per armari metàl·lic classe II, per
a distribució., Marca: ABB, Model: Ar. Tu k, envolvent,
amb porta metàl·lica IP 41, porta cega, reserva mínima
20%, borns de entrada i sortida, embarrat amb platina
de coure amb capacitat suficient per a col·locar en el
seu interior els materials indicats en l'esquema unifilar,
inclou embarrat de socors, tota l'aparamenta de
maniobra (contactors, relés de tensió, selectors AUT-0-
MAN de doble cambra, pilots lluminosos) i de protecció
totalment instal·lat i cablejat, segons esquema unifilar,
esquemes elèctrics actualitzats, porta plànols, plaques
de fòrmica indicatives per a cada element i p.p. de
material auxiliar de muntatge. 1 0,00

AMIDAMENT ELECTRICITAT
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4.5. ut. Subministrament i col·locació de SUBQUADRE BAR, 
format per armari metàl·lic classe II, per a distribució.,
Marca: ABB, Model: Ar. Tu k, envolvent, amb porta
metàl·lica IP 41, porta cega, reserva mínima 20%,
borns de entrada i sortida, embarrat amb platina de
coure amb capacitat suficient per a col·locar en el seu
interior els materials indicats en l'esquema unifilar,
inclou embarrat de socors, tota l'aparamenta de
maniobra (contactors, relés de tensió, selectors AUT-0-
MAN de doble cambra, pilots lluminosos) i de protecció
totalment instal·lat i cablejat, segons esquema unifilar,
esquemes elèctrics actualitzats, porta plànols, plaques
de fòrmica indicatives per a cada element i p.p. de
material auxiliar de muntatge. 1 0,00

4.6. ut. Subministrament i col·locació de SUBQUADRE 
PLANTA BAIXA, format per armari metàl·lic classe II,
per a distribució., Marca: ABB, Model: Ar. Tu k,
envolvent, amb porta metàl·lica IP 41, porta cega,
reserva mínima 20%, borns de entrada i sortida,
embarrat amb platina de coure amb capacitat suficient
per a col·locar en el seu interior els materials indicats
en l'esquema unifilar, inclou embarrat de socors, tota
l'aparamenta de maniobra (contactors, relés de tensió,
selectors AUT-0-MAN de doble cambra, pilots
lluminosos) i de protecció totalment instal·lat i cablejat,
segons esquema unifilar, esquemes elèctrics
actualitzats, porta plànols, plaques de fòrmica
indicatives per a cada element i p.p. de material auxiliar
de muntatge. 1 0,00

4.7. ut. Subministrament i col·locació de SUBQUADRE 
PLANTA SEGONA, format per armari metàl·lic classe
II, per a distribució., Marca: ABB, Model: Ar. Tu k,
envolvent, amb porta metàl·lica IP 41, porta cega,
reserva mínima 20%, borns de entrada i sortida,
embarrat amb platina de coure amb capacitat suficient
per a col·locar en el seu interior els materials indicats
en l'esquema unifilar, inclou embarrat de socors, tota
l'aparamenta de maniobra (contactors, relés de tensió,
selectors AUT-0-MAN de doble cambra, pilots
lluminosos) i de protecció totalment instal·lat i cablejat,
segons esquema unifilar, esquemes elèctrics
actualitzats, porta plànols, plaques de fòrmica
indicatives per a cada element i p.p. de material auxiliar
de muntatge. 1 0,00

AMIDAMENT ELECTRICITAT
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4.8. ut. Subministrament i col·locació de SUBQUADRE 
ASCENSOR, format per armari metàl·lic classe II, per a
distribució., Marca: ABB, Model: Ar. Tu k, envolvent,
amb porta metàl·lica IP 41, porta cega, reserva mínima
20%, borns de entrada i sortida, embarrat amb platina
de coure amb capacitat suficient per a col·locar en el
seu interior els materials indicats en l'esquema unifilar,
inclou embarrat de socors, tota l'aparamenta de
maniobra (contactors, relés de tensió, selectors AUT-0-
MAN de doble cambra, pilots lluminosos) i de protecció
totalment instal·lat i cablejat, segons esquema unifilar,
esquemes elèctrics actualitzats, porta plànols, plaques
de fòrmica indicatives per a cada element i p.p. de
material auxiliar de muntatge. 1 0,00

4.9. ut. Subministrament i col·locació de SUBQUADRE 
TELECOMUNICACIONS, format per armari metàl·lic
classe II, per a distribució., Marca: ABB, Model: Ar. Tu
k, envolvent, amb porta metàl·lica IP 41, porta cega,
reserva mínima 20%, borns de entrada i sortida,
embarrat amb platina de coure amb capacitat suficient
per a col·locar en el seu interior els materials indicats
en l'esquema unifilar, inclou embarrat de socors, tota
l'aparamenta de maniobra (contactors, relés de tensió,
selectors AUT-0-MAN de doble cambra, pilots
lluminosos) i de protecció totalment instal·lat i cablejat,
segons esquema unifilar, esquemes elèctrics
actualitzats, porta plànols, plaques de fòrmica
indicatives per a cada element i p.p. de material auxiliar
de muntatge. 1 0,00

4.10. ut. Subministrament i col·locació de QUADRES 
D'ENCESA D'ENLLUMENAT BAR, SALA
POLIVALENT, SALA DE CULTE format per armari
material plàstic, per a control enllumenat., Marca: ABB,
envolvent, amb porta cega, reserva mínima 20%, borns
de entrada i sortida, embarrat amb platina de coure
amb capacitat suficient per a col·locar en el seu interior
tots els polsadors i elements de maniobra necessaris,
totalment instal·lat i cablejat, esquemes elèctrics
actualitzats, porta plànols, plaques de fòrmica
indicatives per a cada element i p.p. de material auxiliar
de muntatge. 3 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4  0,00

5. LÍNIES DE CIRCUITS INTERIORS  

5.1. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 3G1,5 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 1113 0,00

AMIDAMENT ELECTRICITAT
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5.2. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 3G2,5 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 6596 0,00

5.3. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V

de baixa emissió de fums 3G2,5 tipus SZ1-K As+

resistent al foc de PIRELLI o similar , flexible, classe 5,

norma UNE corresponent. Inclou connexionat, pp

d'accessoris, material auxiliar i terminals. 30 0,00

5.4. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 5G2,5 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 211 0,00

5.5. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 4G2,5 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 30 0,00

5.6. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 3G4 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 20 0,00

5.7. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 5G4 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 362 0,00

5.8. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 3G6 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 50 0,00

5.9. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 5G6 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 30 0,00

5.10. ml Subministrament i col·locació de cable de coure 1000V
de baixa emissió de fums 5G10 tipus RZ1-K de
PIRELLI o similar , flexible, classe 5, norma UNE
corresponent. Inclou connexionat, pp d'accessoris,
material auxiliar i terminals. 45 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5  0,00

AMIDAMENT ELECTRICITAT
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6. SAFATES I CANALITZACIONS  

6.1. ml Subministrament i col·locació de safata metàl·lica
perforada marca PUK , amb p.p. d'accessoris, material
auxiliar de fixació, suports i grapes. Inclou p.p.
d'accessoris i material auxiliar. 
100x60 150 0,00
200x60 80 0,00
300x60 52 0,00
400x60 3 0,00

6.2. ml Subministrament i col·locació de safata metàl·lica
perforada amb tapa marca PUK , amb p.p.
d'accessoris, material auxiliar de fixació, suports i
grapes. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar. 
300 x 60 15 0,00

6.3. ut. Subministrament i col·locació de tub de PVC flexible per
a distribució del cablejat interior de baixa emissió de
fums, marca GEWISS i similar, flexible cat 7, inclou
guia, p.p. d'accessoris i material auxiliar, dels següents
diàmetres:
TUB CORRUGAT 16-20 mm 3100 0,00
TUB CORRUGAT 25 mm 1669 0,00

6.4. ut. Subministrament i col·locació de tub de PVC rígid per a

distribució del cablejat interior, lliure d'halògens, marca

GEWISS o similar, amb grau de resistència al xoc 7,

endollat i muntat superficialment, inclou guia, p.p.

d'accessoris i material auxiliar, dels següents diàmetres 
TUB  20 mm 523 0,00

6.5. PA Subministrament i col·locació de caixes de derivació de
diferents diàmetres marca GEWISS o similar, inclou
p.p. d'accessoris i material auxiliar. 1 0,00

6.6. ut. Subministrament i col·locació de beina en espiral de PP
flexible 20-25 mm per a distribució del cablejat per la
maquinària de coberta i exterior, marca GEWISS sèrie
tèrmic, flexible cat 7, inclou guia, p.p. accessoris i
material auxiliar. 15 0,00

TOTAL CAPÍTOL 6  0,00

7. MECANISMES  

7.1. ut. Subministrament i muntatge de bases d'endoll 2P+T,
250 V, Schuko 10-16 A, marca NIESSEN mod. Olas
encastades, color alumini o similar, plaques, marcs,
caixa, totalment muntats i connexionats amb part
proporcional d'accessoris.  6 0,00

AMIDAMENT ELECTRICITAT
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7.2. ml Subministrament i muntatge de caixa doble per

mecanismes en mobiliari, UNEX mod. 51, per 4 bases

schuko + 2xRJ45 + espai lliure (2 conjunts per 4

mecanismes/caixa), color gris RAL 7035, ref: U24X,

inclou tapa, accessoris per fixar al mobiliari, totalment

muntada i connectada amb el tub guia de sostre.  50 0,00

7.3. ut. Subministrament i muntatge de guia articulada 3 mts
d'alimentació a les caixes del mobiliari, UNEX mod 51.
Inclou extrem d'ancoratge, adaptadors, fixacions
connexió, material auxiliar, tapes i tot lo necessari per a
una correcta col·locació. 50 0,00

7.4. ut. Subministrament i muntatge de Base Schuko 45x45

mm color blanc. NIESSEN STYLO muntada a caixa

taules. Inclou connexió, material auxiliar, marc, tapes i

tot lo necessari per a una correcta col·locació. 56 0,00

7.5. ut. Subministrament i muntatge de Base Schuko 45x45

mm color vermell. NIESSEN STYLO muntada a caixa

taules. Inclou connexió, material auxiliar, marc, tapes i

tot lo necessari per a una correcta col·locació. 56 0,00

7.6. ut. Subministrament i muntatge de Placa 45x45 NIESSEN
STYLO muntada a caixa taules. Inclou connexió,
material auxiliar, marc, tapes i tot lo necessari per a una
correcta col·locació.

75 0,00

7.7. ut. Subministrament i muntatge de interruptor senzill, 10-16
A, marca NIESSEN mod. Signo blanc alpí o similar,
plaques, marcs, totalment muntats i connexionats amb
part proporcional d'accessoris.  7 0,00

7.8. ut. Subministrament i muntatge de commutador, 10-16 A,
marca NIESSEN mod. Signo blanc alpí o similar,
plaques, marcs, totalment muntats i connexionats amb
part proporcional d'accessoris.  14 0,00

7.9. ut. Subministrament i muntatge de Detector de presència

per encesa enllumenat. Encastat a cel ras. 10-16 A,

marca NIESSEN o similar, totalment muntat i

connexionats amb part proporcional d'accessoris.  8 0,00

7.10. ut. Subministrament i col·locació de endoll estanc senzill
16A IP 44 marca NIESSEN o similar, mod OVER, amb
instal·lació de superfície. Totalment instal·lada i material
auxiliar de muntatge. 8 0,00

7.11. ut. Subministrament i col·locació de endoll estanc 16A/IV
IP 44 marca NIESSEN o similar, mod OVER, amb
instal·lació de superfície. Totalment instal·lada i material
auxiliar de muntatge. 1 0,00
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7.12. ut. Subministrament i col·locació de interruptor estanc
senzill 16A IP 44 marca NIESSEN o similar, mod
OVER, amb instal·lació de superfície. Totalment
instal·lada i material auxiliar de muntatge. 1 0,00

7.13. ut. Subministrament i col·locació de commutador estanc
senzill 16A IP 44 marca NIESSEN o similar, mod
OVER, amb instal·lació de superfície. Totalment
instal·lada i material auxiliar de muntatge. 4 0,00

7.14. ut. Subministrament i col·locació de conjunt de caixa
exterior centralitzada amb 2 bases 2P+TT lateral,
10/16A, 230V i 1 base 3P+T, 16A, 400V i les seves
proteccions corresponents. IP67. Inclou pp d'accessoris
i material auxiliar. 3 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7  0,00

8. ENLLUMENAT  

8.1. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada

CA2L, mod: MODULAR MULTIPLE TRIMLESS

2LXAR111 COMPL., 12V-45W, 45º, amb transformador

i fusible, e. Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de

CA2L, material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el

necessari per a una correcta instal·lació. 67 0,00

8.2. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada

CA2L, mod: MODULAR MULTIPLE TRIMLESS

1XAR111 COMPL., 12V-45W, 45º, amb transformador i

fusible, e. Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de

CA2L, material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el

necessari per a una correcta instal·lació. 37 0,00

8.3. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada

CA2L, mod: MODULAR MULTIPLE TRIMLESS

2LXAR111 COMPL., 12V-45W, 24º, amb transformador

i fusible, e. Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de

CA2L, material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el

necessari per a una correcta instal·lació. 20 0,00

8.4. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada
CA2L, mod: MODULAR LOTIS MR16 COMPL.., 12V-
50W, 36º, amb transformador i fusible, e. Inclou
làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L, material
auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per a una
correcta instal·lació. 47 0,00
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8.5. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada
CA2L, mod: MODULAR LOTIS MR16 COMPL.., 12V-
50W, 60º, amb transformador i fusible, e. Inclou
làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L, material
auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per a una
correcta instal·lació. 10 0,00

8.6. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada

CA2L, mod: MODULAR LOTIS IP55 Ministar COMPL..,

12V-35W, bipin Gy6,5, amb transformador i fusible, e.

Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L,

material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per

a una correcta instal·lació. 42 0,00

8.7. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada

CA2L, mod: BIFFI GHIBLI COMPL.., TC-D 2X26W,

830, amb equip incorporat. Inclou làmpada, tot lo indicat

en projecte de CA2L, material auxiliar, p.p. d'accessoris

i tot el necessari per a una correcta instal·lació. 23 0,00

8.8. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada
CA2L, mod: BIFFI VITESSE COMPL.., TL-5 39W, 830,
amb difusor equip electrònic incorporat. Inclou làmpada,
tot lo indicat en projecte de CA2L, material auxiliar, p.p.
d'accessoris i tot el necessari per a una correcta
instal·lació. 4 0,00

8.9. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada

CA2L, mod: ANSORG AREA CDU COMPL.., 12V-75W,

bipin Gy6,35, amb transformador i fusible. Inclou

làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L, material

auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per a una

correcta instal·lació. 23 0,00

8.10. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària projector
amb base a sostre CA2L, mod: ANSORG TECNO TEL
COMPL., alumini, òptica 28º, 12V-100W, bipin Gy6,35,
amb transformador electrònic i fusible, . Inclou làmpada, 
tot lo indicat en projecte de CA2L, material auxiliar, p.p.
d'accessoris i tot el necessari per a una correcta
instal·lació. 8 0,00

8.11. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària projector
amb base a sostre, òptica extensiva CA2L, mod:
ANSORG TECNO TEL COMPL., alumini, 12V-100W,
bipin Gy6,35, amb transformador electrònic i fusible, .
Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L,
material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per
a una correcta instal·lació. 6 0,00

8.12. ut. Subministrament i instal·lació de regleta industrial,
CA2L, mod: REGLETA 1X36W COMPL., color blanc,
amb equip electrònic regulable, 830. Inclou làmpada, tot
lo indicat en projecte de CA2L, material auxiliar, p.p.
d'accessoris i tot el necessari per a una correcta
instal·lació. 69 0,00
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8.13. ut. Subministrament i instal·lació de regleta industrial,
CA2L, mod: REGLETA 1X18W COMPL., color blanc,
amb reactancia electrònica regulable, 830. Inclou
làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L, material
auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per a una
correcta instal·lació. 14 0,00

8.14. ut. Subministrament i instal·lació de conjunt de regletes
continues lineals, CA2L, mod: FEELUX SLIMLINE
COMPL., formada per 5 regletes 54W + 10 regletes
39W, 830. Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de
CA2L, material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el
necessari per a una correcta instal·lació. 4 0,00

8.15. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària superfície,
CA2L, mod: ARTEMIDE TETI COMPL., color blanc,
làmpada incandescent esfèrica clara de 40W E27.
Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L,
material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per
a una correcta instal·lació. 88 0,00

8.16. ut. Subministrament i instal·lació de regleta industrial,
CA2L, mod: PANTALLA ESTANCA 1X18W HFR
COMPL., amb reactancia electrònica regulable, 830.
Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L,
material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per
a una correcta instal·lació. 54 0,00

8.17. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària adossada
CA2L, mod: MODULAR SL149 9,5 mtsCOMPL.., perfil
alumini extrusionat, 9 x 2XAR111 45W + 18 x AR111
45W, amb transformador i fusible, e. Inclou làmpada,
tot lo indicat en projecte de CA2L, material auxiliar, p.p.
d'accessoris i tot el necessari per a una correcta
instal·lació. 1 0,00

8.18. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària adossada
CA2L, mod: MODULAR SL149 9,5 mtsCOMPL.., perfil
alumini extrusionat, 9 x 2XAR111 45W + 9 x AR111
45W, amb transformador i fusible, e. Inclou làmpada,
tot lo indicat en projecte de CA2L, material auxiliar, p.p.
d'accessoris i tot el necessari per a una correcta
instal·lació. 1 0,00

8.19. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària de

senyalització LED, CA2L, mod: ANSORG LEDdot RED

COMPL., color vermell, alumini, IP65, diodes 1,2 W,

amb transformador. Inclou làmpada, tot lo indicat en

projecte de CA2L, material auxiliar, p.p. d'accessoris i

tot el necessari per a una correcta instal·lació. 30 0,00

8.20. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada,

CA2L, mod: MODULAR FLUSH GATE COMPL., color

blanc, caixa per encastar a formigó, 2 x 36W, amb

equip electrònic, 830. Inclou làmpada, tot lo indicat en

projecte de CA2L, material auxiliar, p.p. d'accessoris i

tot el necessari per a una correcta instal·lació. 12 0,00
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8.21. ut. Subministrament i instal·lació de pantalla estanca IP65,
CA2L, mod: PANTALLA ESTANCA 1X18W COMPL.,
830. Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L,
material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per
a una correcta instal·lació. 20 0,00

8.22. ut. Subministrament i instal·lació de pantalla estanca IP65,
CA2L, mod: PANTALLA ESTANCA 1X36W COMPL.,
830. Inclou làmpada, tot lo indicat en projecte de CA2L,
material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per
a una correcta instal·lació. 4 0,00

8.23. ut. Subministrament i instal·lació de lluminària encastada,

SIMES, mod: MINIZIP PLUS TECHO SQUARE

COMPL., color alumini, 12V- 35W, 38º, IP65, amb

transformador i fusible. Inclou làmpada, tot lo indicat en

projecte de CA2L, material auxiliar, p.p. d'accessoris i

tot el necessari per a una correcta instal·lació. 11 0,00

8.24. ut. Subministrament i instal·lació de fanals exteriors, model
a definir per DF. Inclou columna, làmpades, material
auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per a una
correcta instal·lació. 8 0,00

8.25. ut. Subministrament i instal·lació de llums tipus balisses de

jardí a la coberta, exteriors, model a definir per DF.

Inclou làmpades, material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot

el necessari per a una correcta instal·lació. 11 0,00

8.26. ut. Subministrament i instal·lació de bloc autònom
d'emergència estanc de superfície DAISALUX NOVA.
Inclou material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el
necessari per a una correcta instal·lació. 10 0,00

8.27. ut. Subministrament i instal·lació de bloc autònom
d'emergència semiencastat DAISALUX HYDRA N5.
Inclou caixa per semiencastar, làmpada, material
auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per a una
correcta instal·lació. 9 0,00

8.28. ut. Subministrament i instal·lació de bloc autònom
d'emergència encastat a paret o sostre, DAISALUX
HYDRA N5. Inclou caixa per semiencastar, làmpada,
material auxiliar, p.p. d'accessoris i tot el necessari per
a una correcta instal·lació. 66 0,00

TOTAL CAPÍTOL 8  0,00
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9. PARALLAMPS   

9.1. ut. Subministrament i instal·lació de Parallamps amb
dispositiu de cebat electrònic (PCD), inclou màstil
alçada 6 m, joc ancoratges, troneta o base, amb radi de
protecció fins a de 107 m i comptador d'impactes de
raigs. Marca PSR model EC-SAT-1000 o similar. Inclou
pp accessoris i material auxiliar.

1 0,00

9.2. ml Subministrament i instal·lació de cable de coure de 50
mm2 inclou tots els elements auxiliars i part
proporcional d'accessoris per al seu correcte
funcionament. Totalment muntat i connexionat. 50 0,00

9.3. ml Subministrament i instal·lació de tub rígid pvc DN 40 de
protecció pel baixant i instal·lació interior, inclou tots els
elements auxiliars i part proporcional d'accessoris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntat i
connexionat. 50 0,00

9.4. ut. Subministrament i instal·lació d'una caixa superfície

amb desconnexió PVC, inclou tots els elements

auxiliars i part proporcional d'accessoris per al seu

correcte funcionament. Totalment muntat i connexionat. 1 0,00

9.5. ut. Subministrament i instal·lació d'una presa de terra
completa formada per 4 piques 2000x14 mm, inclou
tots els elements auxiliars i part proporcional
d'accessoris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat i connexionat. 1 0,00

9.6. ut. Subministrament i instal·lació d'un comptador de llamps
d'intempèrie i petit material de muntatge, inclou tots els
elements auxiliars i part proporcional d'accessoris per al
seu correcte funcionament. Totalment muntat i
connexionat. 1 0,00

9.7. PA Subministrament i col·locació d'arqueta i vàlvula de
guspira dins arqueta de 300 x 300 mm per tal de crear
equipotencialitat amb la xarxa de terres. Inclou arqueta,
tots els elements auxiliars i part proporcional
d'accessoris per al seu correcte funcionament.
Totalment muntat i connexionat. 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 9    0,00
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10. VARIS  

10.1. PA Subministrament i instal·lació de xarxa de terres general

de l'edifici connectada al terra del parallamps amb un

via xispes, format per cable de coure un 35-50 mm2,

tub GRISDUR roscat PG-29, 8 piquetes d'acer cobrejat

de 2 m de longitud i 14 mm de diàmetre, caixa de terres

QUINTELA PCT-C amb pont seccionador de platina de

coure. Totalment instal·lat inclòs ancoratges, terminals,

grapes, abraçadores i accessoris de muntatge. 1 0,00

10.2. PA Subministrament i col·locació de cable de 16-35 mm2
amb p.p. D'ancoratges per a la realització de la
connexió equipotencial de punt i accessoris metàl·lics,
incloent brides, i elements de connexió amb p.p. De
material auxiliar. 1 0,00

10.3. ut. Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la
instal·lació realment executada i subministrament de
tota la documentació i instruccions de funcionament
dels equips instal·lats 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 10  0,00

SUBTOTAL CAPÍTOL ELECTRICITAT   0,00

10.4. PA Ajudes de ram de paleta per a l'execució de les
instal·lacions de l'electricitat. Es consideren un 3% del
total del valor del pressupost. 0,00 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL ELECTRICITAT  0,00

En aquest pressupost queda inclòs tots aquells mitjans
auxiliars per a poder realitzar la instal·lació , com són
bastides, grues,...-

NOTA 1: Queda inclòs dins del present pressupost les despeses
generals i el benefici industrial

NOTA 2: No s'inclouen dins del present pressupost: 

* Obra civil 
*Drets de connexió de servei per una potencia
sol·licitada 
* Drets d'escomesa i despeses de Companyia Pendent
estudi Companyia.
*Instal·lació de telefonia 
*Instal·lació informàtica i equipament
*Taxes administratives 
* projectes de legalització
Els preus no inclouen Benefici Industrial, Despeses
Generals ni  l'IVA.
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1. GENERACIÓ DE FRED I CALOR  

1.1. ut. Subministrament i col·locació d'unitat exterior VRV III.
Marca: DAIKIN, Model: REYQ16M de les següents
característiques:
Marca: DAIKIN
Model: REYQ16M
Capacitat frigorífica: 45 kW
Capacitat calorífica: 50 kW
Consum: 14,9 kW

Dimensions: 1600 x 1240 x 765 mm (alçada x
amplada x fondària)
     Refrigerant: R-410A
     Cabal aire. 13980 m3/h
     Compressors tipus Scroll: 3 un.
     Etapes de capacitat: 51
     Pes: 317 kg
     Pressió sonora: 60 dB
     Alimentació elèctrica: III / 380 V
Totalment muntada i connexionada. S'inclouen tots els

elements necessaris per a un correcte funcionament;

silentblocks, posades en marxa, transport i elevació.

Completament muntat i connexionat. 1 0,00

1.2. ut. Subministrament i instal·lació de bomba de calor partida
d'expansió directa horitzontal per a conducte amb
condensació per aire Marca: DAIKIN Model: DQ250B
INVERTER, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, amb alimentació
trifàsica de 380 V, amb una pressió disponible de 250
Pa, amb 1 compressor hermètic scroll i fluid frigorífic
R410A.
Model Unitat Exterior: RZQ250
Model Unitat Interior: FDQ250
Pot. refrigeració: 26,5 KW
Pot. calefacció: 29 KW
Consum: 8,6 kW
Dimensions Unitat Exterior: 930 x 765 x 1680 mm
Dimensions Unitat Interior: 1400 x 900 x 450 mm
Pes Unitat Exterior: 198 kg
Pes Unitat Interior: 93 kg
Pressió sonora Unitat Exterior: 57 dBa
Pressió sonora Unitat Interior: 47 dBa
Tipus de compressor: Scroll
Refrigerant: R-410A
S'inclouen connexions frigorífiques realitzades amb tub

de coure frigorífic aïllat mitjançant escuma elastomèrica

i connexió elèctrica entre unitat interior i exterior.
Totalment muntada i connexionada, inclosos elements
posades en marxa, transport i elevació, antivibratoris de
baixa freqüència segons càrrega i amb control de
condensació. 
Quantitat: 3 0,00
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1.3. ut. Subministrament i instal·lació de bomba de calor partida
d'expansió directa horitzontal per a conducte amb
condensació per aire Marca: DAIKIN Model: DQ200B
INVERTER, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, amb alimentació
trifàsica de 380 V, amb una pressió disponible de 250
Pa, amb 1 compressor hermètic scroll i fluid frigorífic
R410A.
Model Unitat Exterior: RZQ200
Model Unitat Interior: FDQ200
Pot. refrigeració: 22,5 KW
Pot. calefacció: 25 KW
Consum: 6,7 kW
Dimensions Unitat Exterior: 930 x 765 x 1680 mm
Dimensions Unitat Interior: 1400 x 900 x 450 mm
Pes Unitat Exterior: 198 kg
Pes Unitat Interior: 93 kg
Pressió sonora Unitat Exterior: 57 dBa
Pressió sonora Unitat Interior: 45 dBa
Tipus de compressor: Scroll
Refrigerant: R-410A
S'inclouen connexions frigorífiques realitzades amb tub

de coure frigorífic aïllat mitjançant escuma elastomèrica

i connexió elèctrica entre unitat interior i exterior.
Totalment muntada i connexionada, inclosos elements
posades en marxa, transport i elevació, antivibratoris de
baixa freqüència segons càrrega i amb control de
condensació. 
Quantitat: 1 0,00
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1.4. ut. Subministrament i instal·lació de bomba de calor partida
d'expansió directa horitzontal per a conducte amb
condensació per aire Marca: DAIKIN Model: ZBQ100B
INVERTER, unitat exterior amb ventiladors axials, 1
unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, amb alimentació
trifàsica de 380 V, amb una pressió disponible de 250
Pa, amb 1 compressor hermètic scroll i fluid frigorífic
R410A.
Model Unitat Exterior: RZQ100
Model Unitat Interior: FBQ100
Pot. refrigeració: 11,2 KW
Pot. calefacció: 12,8 KW
Consum: 3 kW
Dimensions Unitat Exterior: 900 x 320 x 1170 mm
Dimensions Unitat Interior: 1400 x 800 x 300 mm
Pes Unitat Exterior: 98 kg
Pes Unitat Interior: 51 kg
Pressió sonora Unitat Exterior: 51 dBa
Pressió sonora Unitat Interior: 36 dBa
Tipus de compressor: Scroll
Refrigerant: R-410A
S'inclouen connexions frigorífiques realitzades amb tub

de coure frigorífic aïllat mitjançant escuma elastomèrica

i connexió elèctrica entre unitat interior i exterior.
Totalment muntada i connexionada, inclosos elements
posades en marxa, transport i elevació, antivibratoris de
baixa freqüència segons càrrega i amb control de
condensació. 
Quantitat: 1 0,00
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1.5. ut. Subministrament i instal·lació d'equip partit només fred,

d'expansió directa amb unitat interior mural, amb

condensació per aire Marca: DAIKIN Model: TKS35G

INVERTER, unitat exterior amb ventiladors axials,

comandament a distància i termòstat, amb alimentació

monofàsica de 220 V, amb una pressió disponible de

250 Pa, amb 1 compressor hermètic scroll i fluid

frigorífic R410A.
Model Unitat Exterior: FTXS35G
Model Unitat Interior: RKS35G
Pot. refrigeració: 3,8 KW
Consum: 1,2 kW
Dimensions Unitat Exterior: 765 x 550 x 285 mm
Dimensions Unitat Interior: 800 x 295 x 215 mm
Pes Unitat Exterior: 34 kg
Pes Unitat Interior: 10 kg
Pressió sonora Unitat Exterior: 48 dBa
Pressió sonora Unitat Interior: 42 dBa
Tipus de compressor: Scroll INVERTER
Refrigerant: R-410A
S'inclouen connexions frigorífiques realitzades amb tub

de coure frigorífic aïllat mitjançant escuma elastomèrica

i connexió elèctrica entre unitat interior i exterior.
Totalment muntada i connexionada, inclosos elements
posades en marxa, transport i elevació, antivibratoris de
baixa freqüència segons càrrega i amb control de
condensació. 
Quantitat: 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 1  0,00

2. CIRCUIT FRIGORÍFIC  

2.1. ml Subministrament i col·locació canonada de coure
frigorífica per a instal·lació de climatització.
Completament muntat i connexionat, s'inclouen part
proporcional d'accessoris i suports segons fabricant.
Dels següents diàmetres:
1/4" (Diàmetre 6,4) 15 0,00
3/8" (Diàmetre 9,5) 41 0,00
1/2" (Diàmetre 12,7) 55 0,00
5/8" (Diàmetre 15,9) 23 0,00
3/4" (Diàmetre 19,1) 10 0,00
7/8" (Diàmetre 22,2) 9 0,00
1 1/8" (Diàmetre 28,6) 40 0,00
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2.2. ml Subministrament d'aïllament sintètic per a canonada
frigorífica de coure de gruix segons reglament. S'inclou
part proporcional d'accessoris per a les mides
següents. Totalment muntat i connexionat.
1/4" (Diàmetre 6,4) 15 0,00
3/8" (Diàmetre 9,5) 41 0,00
1/2" (Diàmetre 12,7) 55 0,00
5/8" (Diàmetre 15,9) 23 0,00
3/4" (Diàmetre 19,1) 10 0,00
7/8" (Diàmetre 22,2) 9 0,00
1 1/8" (Diàmetre 28,6) 40 0,00

2.3. ut. Subministrament i col·locació de joc de derivacions

Refnet per a V.R.V. i refrigerant R-410A. Marca:

DAIKIN, Model: KHRQ22M20T. S'inclouen els elements

necessaris per a un correcte funcionament de la

instal·lació. Completament muntat i connexionat. 4 0,00

2.4. ut. Subministrament i col·locació de joc de derivacions

Refnet per a V.R.V. refrigerant R-410A. Marca: DAIKIN,

Model: KHRQ22M29T9. S'inclouen els elements

necessaris per a un correcte funcionament de la

instal·lació. Completament muntat i connexionat. 1 0,00

2.5. ut. Subministrament i col·locació de joc de derivacions

Refnet per a V.R.V. refrigerant R-410A. Marca: DAIKIN,

Model: KHRQ22M64T. S'inclouen els elements

necessaris per a un correcte funcionament de la

instal·lació. Completament muntat i connexionat. 3 0,00

TOTAL CAPÍTOL 2  0,00

3. TRACTAMENT D'AIRE  
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3.1. ut. Subministrament i col·locació d'unitat interior de
conductes V.R.V. Inverter tipus bomba de calor. Marca:
DAIKIN, Model: FXSQ-50M de les següents
característiques:
Marca: DAIKIN
Model: FXSQ-50M8
Cabal aire: 900 m3/h
Pressió màxima disponible: 90 Pa
Consum: 143 W
 Potència frigorífica: 5,6 kW 
 Potència calorífica: 6,3 kW 
 Pes: 31 kg 
 Pressió sonora: 35 dB 
 Refrigerant: R-410A 
Dimensions: 700 x 800 x 300 mm
S'inclouen tots els elements necessaris per a un
correcte muntatge i funcionament (inclòs desguàs fins a
connectar a baixant existent). Completament muntat i
connexionat.
Quantitat: 1 0,00

3.2. ut. Subministrament i col·locació d'unitat interior de
conductes V.R.V. Inverter tipus bomba de calor. Marca:
DAIKIN, Model: FXSQ-63M de les següents
característiques:
Marca: DAIKIN
Model: FXSQ-63M
Cabal aire: 1260 m3/h
Pressió màxima disponible: 90 Pa
Consum: 189 W
 Potència frigorífica: 7,1 kW 
 Potència calorífica: 8,0 kW 
 Pes: 41 kg 
 Pressió sonora: 35 dB 
Dimensions: 1000 x 800 x 300 mm
S'inclouen tots els elements necessaris per a un
correcte muntatge i funcionament (inclòs desguàs fins a
connectar a baixant existent). Completament muntat i
connexionat.
Quantitat: 4 0,00
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3.3. ut. Subministrament i col·locació d'unitat interior tipus
cassette de 4 vies V.R.V. Inverter tipus bomba de calor.
Marca: DAIKIN, Model: FXZQ-20M de les següents
característiques:
Marca: DAIKIN
Model: FXZQ-20M
Consum: 73 W
 Potència frigorífica: 2,2 kW 
 Potència calorífica: 2,5 kW 
 Pes: 18 kg 
 Pressió sonora: 30 dB 
 Refrigerant: R-410A 
Dimensions: 575 x 575 x 286 mm
S'inclou pannell decoratiu model BYFQ60B i tots els

elements necessaris per a un correcte muntatge i

funcionament (inclòs desguàs fins a connectar a baixant 

existent). Completament muntat i connexionat.
Quantitat: 2 0,00

3.4. ut. Subministrament i col·locació d'unitat interior tipus
cassette de 4 vies V.R.V. Inverter tipus bomba de calor.
Marca: DAIKIN, Model: FXZQ-32M de les següents
característiques:
Marca: DAIKIN
Model: FXZQ-32M
Consum: 76 W
 Potència frigorífica: 3,6 kW 
 Potència calorífica: 4 kW 
 Pes: 18 kg 
 Pressió sonora: 32 dB 
 Refrigerant: R-410A 
Dimensions: 575 x 575 x 286 mm
S'inclou pannell decoratiu model BYFQ60B i tots els

elements necessaris per a un correcte muntatge i

funcionament (inclòs desguàs fins a connectar a baixant 

existent). Completament muntat i connexionat.
Quantitat: 1 0,00
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3.5. ut. Subministrament i col·locació d'unitat interior tipus
cassette de 4 vies V.R.V. Inverter tipus bomba de calor.
Marca: DAIKIN, Model: FXZQ-40M de les següents
característiques:
Marca: DAIKIN
Model: FXZQ-40M
Consum: 89 W
 Potència frigorífica: 4,5 kW 
 Potència calorífica: 5 kW 
 Pes: 18 kg 
 Pressió sonora: 36 dB 
 Refrigerant: R-410A 
Dimensions: 575 x 575 x 286 mm
S'inclou pannell decoratiu model BYFQ60B i tots els

elements necessaris per a un correcte muntatge i

funcionament (inclòs desguàs fins a connectar a baixant 

existent). Completament muntat i connexionat.
Quantitat: 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3  0,00

4. DISTRIBUCIÓ AIRE  

4.1. m2 Subministrament i col·locació de conducte rectangular

construït en planxa d'acer galvanitzat sense aïllament

interior, fabricat i muntat sense que presenti cap tipus

de deformació, unions tipus METU i fixacions al sostre

mitjançant ponts de ferro i varilla roscada o per anar a

intempèrie. Totalment muntat i connexionat. 53 0,00

4.2. m2 Subministrament i col·locació de conducte rectangular

construït en planxa d'acer galvanitzat aïllat interiorment

mitjançant escuma elastomèrica, fabricat i muntat

sense que presenti cap tipus de deformació, unions

tipus METU i fixacions al sostre mitjançant ponts de

ferro i varilla roscada. Totalment muntat i connexionat. 55 0,00

4.3. m2 Subministrament i instal·lació de conducte de fibra de
vidre del tipus CLIMAVER PLUS de 25 mm d'espessor,
per a baixa velocitat, construït i muntat sense que
presenti deformacions degudes a distàncies excessives
entre suports, amb unions perfectament estanques,
encintades amb banda autoadhesives. Suspeses del
sostre amb varilla roscada i protecció total en la base
amb angular galvanitzat. Inclosa part proporcional de
corbes, accessoris i altres elements de muntatge. Tot
completament muntat i en funcionament. 320 0,00

AMIDAMENT CLIMATITZACIÓ



Projecte: ESGLÉSIA EVANGÈLICA CASTELLDEFELS
Client: IGLESIA EVANGÉLICA CASTELLDEFELS
Enginyers: RC ENGINYERS
Arquitectes: JON TUGORES ARQUITECTE
Referència: E-0353
Data: MAIG DE 2008

CAPÍTOL - CLIMATITZACIÓ  

NÚM. UNITATS DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT

4.4. m2 Subministrament i instal·lació de conducte de fibra de
vidre d'alta densitat revestit per alumini (alumini
vist+kraft+malla de reforç+vel de vidre) per l'exterior i
amb un teixit de vidre negre d'alta resistència mecànica
per l'interior del tipus CLIMAVERNETO de 25 mm
d'espessor, per a baixa velocitat, construït i muntat
sense que presenti deformacions degudes a distàncies
excessives entre suports, amb unions perfectament
estanques, encintades amb banda autoadhesives.
Suspeses del sostre amb varilla roscada i protecció
total en la base amb angular galvanitzat. Inclosa part
proporcional de corbes, accessoris i altres elements de
muntatge. Tot completament muntat i en funcionament. 85 0,00

4.5. ml Subministrament i col·locació de tub flexible d'alumini
aïllat. Totalment muntat i connexionat, inclòs
embocadures i elements de fixació. 
Diàmetre 160 36 0,00
Diàmetre 250 50 0,00

4.6. ml Subministrament i col·locació de tub flexible d'alumini
sense aïllar. Totalment muntat i connexionat, inclòs
embocadures i elements de fixació. 
Diàmetre 100 13 0,00
Diàmetre 125 4 0,00
Diàmetre 160 2 0,00
Diàmetre 200 6 0,00

4.7. ml Subministrament y col·locació de conducte circular
construït en planxa d'acer galvanitzat sense aïllament
interior, fabricat i muntat sense que presenti cap tipus
de deformació. Inclou tots els accessoris i suports per
al seu correcte muntatge. Totalment muntat i
connexionat.
Diàmetre 100 mm 10 0,00
Diàmetre 125 mm 15 0,00
Diàmetre 150 mm 10 0,00
Diàmetre 160 mm 3 0,00
Diàmetre 200 mm 10 0,00
Diàmetre 250 mm 20 0,00
Diàmetre 350 mm 20 0,00

4.8. ut. Subministrament i col·locació de comportes de
regulació de cabal i pressió de l'aire per a instal·lar en
conducte rectangular construïdes en alumini i amb
engranatges de poliamida. Inclou comandament
manual de regulació, lames amb forma aerodinàmica
d'alumini amb una junta de goma d'estanqueïtat, placa
de protecció del sistema de transmissió en acer
galvanitzat, casquets d'acetal d'alta resistència.
MARCA: MADEL, MODEL: SQR-EH-MA, de les mides
següents. Inclou accessoris i altres elements
necessaris per a un correcte muntatge i funcionament.
Totalment instal·lat i connexionat. 
200x200 2 0,00
300x300 3 0,00
400x200 1 0,00
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4.9. ut. Subministrament i col·locació de comportes de
regulació de cabal i pressió de l'aire per a instal·lar en
conducte circular construïdes en acer galvanitzat i
coixinets de nylon. Inclou comandament manual de
regulació. MARCA: MADEL, MODEL: SCC-E-MA, de
les mides següents. Inclou accessoris i altres elements
necessaris per a un correcte muntatge i funcionament.
Totalment instal·lat i connexionat. 
100 3 0,00
125 2 0,00
160 1 0,00
200 3 0,00

4.10. ut. Subministrament i col·locació de comporta mural de
sobrepressió fabricada en alumini natural, amb aletes
de pas de 100 mm paral·leles a la dimensió més gran.
Inclou un marc d'alumini extruït en forma d'angle i
lames d'alumini laminat, coixinets de nylon d'alta
resistència a l'abrasivitat. La fixació es realitzarà
mitjançant cargols. Marca: MADEL. Model: SMS. Conté
tots els elements i accessoris necessaris per a un
correcte funcionament. Totalment muntada i
connexionada, de les següents dimensions.  
400 x 650 2 0,00

4.11. ut. Subministrament i instal·lació de comportes tallafoc per

instal·lar en conducte circular, classificades EIS-120

segons norma UNE-EN 1366-2. Marca: MADEL, model:

FOC-EIS-120 o similar, per a conductes que travessen

sectors d'incendis. Construïda en acer galvanitzat i

material refractari. Inclou comporta amb comandament

per a rearmament manual, tanca per fusible tèrmic a 72

ºC. Totalment muntada i connexionada.
diàmetre 125 2 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4  0,00

5. DIFUSIÓ AIRE  

5.1. ut. Subministrament i col·locació de difusor quadrat

construït en alumini extruit fabricada en alumini

extrusionat Marca: MADEL, Model: DSQ(P)+PLDQ-AIS-

R. Acabats en lacat blanc. Inclou plènum de connexió

lateral circular amb regulació de cabal al coll,

accessoris i altres elements necessaris per a un

correcte muntatge i funcionament (veure dimensions a

continuació). Completament instal·lat i connexionat.
300x300 22 0,00
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5.2. ut. Subministrament i col·locació de reixa lineal d'impulsió
d'aletes fixes orientades a 0º, construïda en alumini i
acabada en color anoditzat mate. Marca: MADEL,
Model: LMT-CM: de diferents mides. Inclosos
accessoris i altres elements. Completament instal·lat i
connexionat.
1000 x 200 9 0,00
1000 x 300 4 0,00
1000 x 125 3 0,00

5.3. ut. Subministrament i col·locació de reixa lineal de
retorn/extracció d'aletes fixes orientades a 15º,
construïda en alumini i acabada en color anoditzat
mate. Marca: MADEL, Model: LMT-15-CM: de diferents
mides. Inclosos accessoris i altres elements.
Completament instal·lat i connexionat.
1000 x 250 8 0,00
1000 x 300 6 0,00
1000 x 125 3 0,00

5.4. ml Subministrament i instal·lació de difusor lineal (impulsió

i retorn) amb aletes deflectores sectoritzades, marca

MADEL model LSD-INT de mides compreses entre 1 i

2 ml, de dues vies construït en perfil d'alumini en color

anoditzat mate i aletes deflectores en PVC extruït de

color negre. S'inclouen peces de remat a cada extrem.

Totalment muntat i connexionat. 22,00 0,00

5.5. ml Subministrament i instal·lació de difusor lineal (impulsió

i retorn) amb aletes deflectores sectoritzades, marca

MADEL model LSD-INT de mides compreses entre 1 i

2 ml, de tres vies construït en perfil d'alumini en color

anoditzat mate i aletes deflectores en PVC extruït de

color negre. S'inclouen peces de remat a cada extrem.

Totalment muntat i connexionat. 5,00 0,00

5.6. ut. Subministrament i instal·lació de plènum amb connexió
circular lateral aïllat amb regulador de cabal en el coll
de connexió, per instal·lar sobre difusor lineal de
rematxat en obra. Marca MADEL model PLSD-R/AIS.
Totalment muntat i connexionat, s'inclou ponts de
muntatge per a instal·lació en fals sostre. De les
següents mides.
2 vies x 558 mm 4 0,00
3 vies x 558 mm 2 0,00
2 vies x 1000 mm 4 0,00
3 vies x 1000 mm 2 0,00
2 vies x 1200 mm 5 0,00
2 vies x 1500 mm 3 0,00
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5.7. ut. Subministrament i col·locació de reixa de
retorn/extracció d'aletes fixes orientades a 45º,
construïda en alumini i acabada en color anoditzat
mate. Marca: MADEL, Model: DMT-AR de diferents
mides. Incorpora una junta d'estanqueïtat a tot el
perímetre de contacte. Les fixacions es realitzen
mitjançant cargols. Inclosos accessoris i altres
elements necessaris per a un correcte muntatge i
funcionament. Completament instal·lat i connexionat.
200x100 3 0,00
450x200 3 0,00
1000x200 2 0,00

5.8. ut. Subministrament i instal·lació de boca circular
d'extracció realitzada en polipropilè blanc amb coll de
muntatge i con central ajustable. La fixació de la boca
es realitza mitjançant clips. MARCA: MADEL, MODEL:
BWC-C dels següents diàmetres, inclou junta
d'estanqueïtat a tot el perímetre de contacte amb el
sostre i la resta d'accessoris i elements necessaris per
a un correcte muntatge i funcionament. Totalment
instal·lada i connexionada.
Diàmetre 100 7 0,00

5.9. ut. Subministrament i col·locació de reixa d'alumini per a la

presa d'aire exterior amb aletes fixes de pas 25 mm,

realitzada amb alumini extruit i acabada en color plata

mate. La fixació es realitza mitjançant cargols. Marca:

MADEL, Model: DMT-X de diferents mides. Inclou malla

electrosoldada de 13 x 13mm, accessoris i altres

elements necessaris per a un correcte funcionament.

Completament muntat i connexionat.
1500 x 250 2 0,00
1000 x 500 2 0,00
1000 x 200 2 0,00
450 x 200 1 0,00
400 x 300 2 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5  0,00
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6. VENTILACIÓ  

6.1. ut. Subministrament i instal·lació de caixa centrífuga de

ventilació insonoritzada tipus MINIBOX de NOVOVENT

o similar, amb motor turbina de rotor extern i pales a

reacció. Totalment muntada i connectada en instal·lació

interior, inclosos reòstat per a regulació junta de neoprè

a cada connexió molla i antivibratoris. 
Marca: NOVOVENT o similar
Model: MBR2M 50 x 30
Cabal nominal: 1550-1220 m3/h
Cabal màxim: 2430 m3/h
Velocitat de la turbina: 2680 rpm
Pressió: 15 mm.c.a
Consum: 230 W / II
S'inclouen connexions i altres elements necessaris per
a un correcte funcionament.
Ús: EX1-EX2
Unitats: 3 0,00

6.2. ut. Subministrament i instal·lació de caixa centrífuga de

ventilació insonoritzada tipus MINIBOX de NOVOVENT

o similar, amb motor turbina de rotor extern i pales a

reacció. Totalment muntada i connectada en instal·lació

interior, inclosos reòstat per a regulació junta de neoprè

a cada connexió molla i antivibratoris. 
Marca: NOVOVENT o similar
Model: MBR2M 40 x 20
Cabal nominal: 470 m3/h
Cabal màxim: 535 m3/h
Velocitat de la turbina: 2600 rpm
Pressió: 15 mm.c.a
Consum: 140 W / II
S'inclouen connexions i altres elements necessaris per
a un correcte funcionament.
Ús: EX3
Unitats: 1 0,00

6.3. ut. Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line
d'hèlix helicocentrífuga del tipus TUB de NOVOVENT.
Totalment muntat i connexionat.
Marca: NOVOVENT o similar
Model: TUB 160
Cabal: 300 m3/h
Cabal màxim: 535 m3/h
Pressió: 15 mm.c.a.
Consum: 70 W / II
Tensió: 230 V
Ús: EX4
Unitats: 2 0,00

AMIDAMENT CLIMATITZACIÓ
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6.4. ut. Subministrament i instal·lació de caixa centrífuga de
ventilació tipus CENTRIBOX de S&P o similar, amb
motor turbina de rotor extern i pales a reacció.
Totalment muntada i connectada en instal·lació exterior,
inclosos junta de neoprè a cada connexió molla i
antivibratoris. 
Marca: S&P
Model: CVT-320/240-N-1100 W
Cabal nominal: 5.000 m3/h
Cabal màxim: 7.000 m3/h
Velocitat de la turbina: 900 rpm
Pressió: 30 mm.c.a
Consum: 1100 W / IV
S'inclouen connexions i altres elements necessaris per
a un correcte funcionament.
Ús: EX5
Unitats: 2 0,00

6.5. ut. Subministrament i instal·lació de ventilador In-Line
d'hèlix helicocentrífuga del tipus TUB de NOVOVENT.
Totalment muntat i connexionat.
Marca: NOVOVENT o similar
Model: TUB 150
Cabal: 400 m3/h
Cabal màxim: 475 m3/h
Pressió: 15 mm.c.a.
Consum: 85 W / II
Tensió: 230 V
Ús: EX6
Unitats: 1 0,00

6.6. ut. Subministrament i instal·lació de comporta antiretorn
Marca: S&P, Model: JCA, muntada a l'aspirador del
ventilador amb la placa JPA. Totalment muntada i
connectada. 2 0,00

6.7. ut. Subministrament i instal·lació de variador de freqüència
Marca: S&P, Model: VFTM MONO 1,1 W. Totalment
muntat i connectat. 2 0,00

6.8. ut. Subministrament i instal·lació de transmissor de pressió
amb display Marca: S&P, Model: TDP-D. S'inclou
cablejat sota tub per a interconnexió amb variador de
freqüència, totalment muntat i connectat. 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 6  0,00

7. CONTROL  

7.1. ut. Subministrament i col·locació de comandament a
distància amb cable amb programació setmanal. Marca:
DAIKIN, Model: BRC1D52. S'inclouen tots els
accessoris necessaris per a un correcte funcionament.
Totalment muntat i connexionat. 9 0,00

AMIDAMENT CLIMATITZACIÓ
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7.2. ut. Subministrament i col·locació de control centralitzat

bàsic per a fins a 64 unitats interiors i 10 mòduls

exteriors mod. DCS302B51. S'inclouen caixes

d'encastre, cablejat, petit material auxiliar i la resta

d'accessoris que siguin necessaris per al seu correcte

funcionament. Totalment muntat i connexionat. 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 7  0,00

SUBTOTAL CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ  0,00

8. VARIS  

8.1. PA Ajudes de ram de paleta per a la execució de les
instal·lacions de climatització. Es consideren un 3% del
total del valor del pressupost. 0,00 1 0,00

8.2. ut. Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la
instal·lació realment executada i subministrament de
tota la documentació i instruccions de funcionament
dels equips instal·lats 1 0,00

En aquest pressupost queden inclosos tots aquells
mitjans auxiliars per a poder realitzar la instal·lació, com
són bastides, grues,…

TOTAL CAPÍTOL CLIMATITZACIÓ  0,00

Els preus no inclouen, benefici industrial, despeses generals ni l'IVA.

AMIDAMENT CLIMATITZACIÓ
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1. ESCOMESA   

1.1. ut. Pagament de drets d'escomesa d'aigua sanitària a la
companyia subministradora per a una escomesa de
0,93 l/s, 3,34 m3/h. 1 0,00

1.2. ut. Subministrament i col·locació d'arqueta normalitzada

per companyia d'aigües de la població per a la ubicació

de vàlvula de tall de diàmetre 40 mm, tub passamurs,

desaigua brides i diferents elements per al seu correcte

funcionament. Totalment muntada i connexionada. 1 0,00

1.3. ml Connexió a la xarxa d'aigües municipals amb canonada
de Polietilè de Alta Densitat de Ø 40 mm. S' inclouen
accessoris, suports i p.p. de material auxiliar de
muntatge. 30 0,00

1.4. ut. Subministrament i col·locació de conjunt de comptador i
accessoris normalitzats per a la companyia
subministradora, s'inclou comptador de DN 25 mm per
a un cabal de 3,34 m3/h, dos vàlvules de tall, vàlvula de
retenció tapa, brides i diferents elements per al seu
correcte funcionament. 1 0,00

1.5. ut. Subministrament i col·locació de vàlvula reductora de
pressió de diàmetre 40. Totalment muntada i
connexionada. 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 1     0,00

2. DISTRIBUCIÓ I VALVULERIA   

2.1. ml Subministrament i col·locació de xarxa de canonada de

polipropilè Sèrie 3,2 PN-16 destinada a aigua freda amb

p.p. d'accessoris i elements de subjecció necessaris,

d'unions, completament muntada i connexionada, dels

següents diàmetres homologats pel reglament. 
PPR - 20 38 0,00
PPR - 25 33 0,00
PPR - 32 36 0,00
PPR - 40 4 0,00
PPR - 50 5 0,00

2.2. ml Subministrament i col·locació de xarxa de canonada de
polipropilè Sèrie 2,5 PN-20 destinada a aigua calenta
amb p.p. d'accessoris i elements de subjecció
necessaris, d'unions, completament muntada i
connexionada, dels següents diàmetres homologats pel
reglament. 
PPR - 16 52 0,00
PPR - 20 74 0,00
PPR - 25 35 0,00
PPR - 32 5 0,00

AMIDAMENT FONTANERIA
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2.3. ml Subministrament i col·locació de xarxa de canonada de
polietilè reticulat tipus WIRSBO o similar, destinada a
aigua freda/calenta amb p.p. d'accessoris i elements de
subjecció necessaris, d'unions, completament muntada
i connexionada, dels següents diàmetres homologats
pel reglament. 
PEX-16 62 0,00
PEX-20 24 0,00

2.4. ut. Subministrament i col·locació de vàlvula de bola amb
cos de llautó niquelat i bola de llautó cromat, PN16,
juntes en PTFE i connexions roscades marca TA model
T-200 o similar, dels diàmetres següents. Totalment
muntat i connexionat.
DN 20  6 0,00
DN 25 5 0,00
DN 32 3 0,00

2.5. ut. Subministrament i muntatge d'elements necessaris
(claus d'independització de pas d'angle i accionament
de 1/4 de volta de 1/2'' en tots els aparells, connexions
flexibles, etc...) per a la connexió i muntatge d'aixeteria i
sanitaris segons el model indicat a l'estat
d'amidaments. 22 0,00

2.6. ml Subministrament i col·locació d'aïllament sintètic tipus
ARMAFLEX AF, de gruix segons normativa inclòs la
part proporcional d'accessoris. Totalment muntats i
connexionat per a la canonada en conduccions per
falsos sostres.
PPR - 20 38 0,00
PPR - 25 33 0,00
PPR - 32 36 0,00
PPR - 40 4 0,00
PPR - 50 5 0,00

2.7. ml Subministrament i col·locació d'aïllament sintètic tipus
ARMAFLEX SH, de gruix segons normativa inclòs la
part proporcional d'accessoris. Totalment muntats i
connexionat per a la canonada en conduccions per
falsos sostres.
PPR - 16 52 0,00
PPR - 20 74 0,00
PPR - 25 35 0,00
PPR - 32 5 0,00

2.8. ml Subministrament i col·locació de canonada tipus
ARTIGLAS de PVC per a tots els baixants encastats.
Totalment muntat i connexionat.
PEX-16 62 0,00
PEX-20 24 0,00

2.9. ut. Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de
cos de fundició i clapeta en bronze, marca VALCOM o
similar. Totalment muntat i connexionat, dels següents
diàmetres:
DN 15 4 0,00

AMIDAMENT FONTANERIA
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2.10. ut. Subministrament i col·locació de vàlvula de tall amb
aixeta de buidat. Totalment muntat i connexionat, dels
següents diàmetres:
DN 50 2 0,00
DN 40 2 0,00

TOTAL CAPÍTOL 2   0,00

3. PRODUCCIÓ ACS   

3.1. ut. Subministrament i col·locació de bomba centrífuga
simple muntada en línia, per a circuit hidràulic d'aigua
calenta sanitària, amb motor elèctric de rotor sec.
Inclosos accessoris de muntatge, connexionat elèctric i
manigots antivibratoris. Totalment muntat.
Marca: SEDICAL
Model: SAM 25/125-0.05/K
Cabal: 0,25m3/h.
Pressió: 5 m.c.a.
Ús: BACS 1
Tensió 220 V. 
Consum: 70 W
Velocitat: 1450 rpm
Quantitat: 1 0,00

3.2. ut. Subministrament i col·locació de connexionat a bomba
BACS 2 format per:
2 vàlvules de bola de 1"
2  manòmetres verticals
1 vàlvula de retenció de 1"
Quantitat: 1 0,00

3.3. ut. Subministrament i col·locació de dipòsit acumulador per
a ACS vertical, marca ALDINGAS B2F o similar, model
ACS 500 brida, de 500 l. de capacitat, aïllat
exteriorment mitjançant poliuretà flexible expandit
acabat en skay, de dimensions D:750 mm h:1.710 mm
. Totalment muntat i connexionat. S'inclou Aldin

CORREX UP TT1, brida cega F280B, resistència

elèctrica de 3000 W, termostat de regulació, termostat

de seguretat, totalment connectat i en funcionament. 1 0,00

3.4. ut. Subministrament i col·locació de connexionat
d'acumulador  d'ACS:
2 vàlvules de bola de 1 1/4" - DN32
1 vàlvula de bola de 3/4" - DN20
1 vàlvula de retenció de 3/4" - DN20
1 manòmetre vertical
1 termòmetre
1 buidatge de la instal·lació
1 vàlvula de seguretat a 3,5 kg/cm2 amb desaigua
conduït
Unitats 1 0,00

AMIDAMENT FONTANERIA
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3.5. ut. Subministrament i col·locació de vàlvula de bola amb
cos de llautó niquelat i bola de llautó cromat, PN16,
juntes en PTFE i connexions roscades marca TA model
T-200 o similar, dels diàmetres següents. Totalment
muntat i connexionat.
DN 32 1 0,00
DN 15 3 0,00

3.6. ut. Subministrament i col·locació de termòmetre de capella
amb escala de -10 a 100º C. Totalment muntat i
connexionat. 2 0,00

3.7. ut. Instal·lació de vàlvula de bola de 1/2"per a buidat de la
instal·lació. S'inclouen els ingerts a la canonada i
demés accessoris necessaris per a un correcte
funcionament. 2 0,00

3.8. ut. Subministrament i col·locació de vàlvula de regulació de
cabal, Marca: Tour Adersen, Model: STAD, amb
preajustament a 8 voltes i ajustament real en obra
mitjançant ordinador CBI. Totalment muntat i
connexionat.
Diàmetre 10 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3   0,00

SUBTOTAL CAPÍTOL FONTANERIA   0,00

4. VARIS   

4.1. ut. Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la
instal·lació realment executada i subministrament de
tota la documentació i instruccions de funcionament
dels equips instal·lats 1 0,00

4.2. PA Ajudes de ram de paleta per a l'execució de les
instal·lacions de fontaneria. Es consideren un 5% del
total del valor del pressupost. 1 0,00

4.3. PA Mesures de seguretat i salut en obra. Es consideren un
1,5% del total del valor del pressupost. 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL FONTANERIA   0,00

EXCLUSIONS   

Aixeteria
Aparells sanitaris

Els preus no inclouen l'IVA ni el 19% de benefici i despeses generals.

AMIDAMENT FONTANERIA
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1.  ESCOMESA    

1.1. PA Subministrament i instal·lació de escomesa contra

incendis, totalment muntada i connexionada, formada

pels elements que es descriuen a continuació segons

pressupost de companyia subministradora: 1 0,00
10 ml canonada fundició DN 50
1 capçal toma brida DN 50-65
2 banda acer inox DN 65
2 vàlvula BB DN 50
4 ràcord brida fundició 50 - 60
1 ràcord brida autobloc. PE 50 - 60
1 colze 90º/45º DN 50 BB
1 vàlvula retenció DN 50
1 Instal·lació manòmetre
1 tapa i marc de fosa 600 x 600
1 Arqueta d'obra 600 x 600 x 700 

pendent dades Companyia

TOTAL CAPÍTOL 1     0,00

2. XARXA BIES   

2.1. ut. Subministrament i instal·lació de Boca d'Incendi BIE-25
de superfície, amb vàlvula de bola amb cos de llautó,
25 mm de diàmetre d'entrada, indicador de pressió,
mànega de 20 m de longitud, tipus semirígida, capaç de
suportar 3,5 bars de pressió, llança del tipus 3 efectes
Variomatic o similar, tot ell en el interior d'una caixa
amb portes de metacrilat de 5mm d'espesor
esmaltades al àcid i tancament per iman, junt amb
compartiment per la col·locació d'un extintor. Marca
EACI mod. IRON o similar, inclòs p.p. accessoris,
subministrament, proves, connexió a la xarxa amb
canonada d'acer galvanitzat de 1 1/4 " i muntatge
complert. 5 0,00

2.2. ml Subministrament i col·locació de canonada d'acer
galvanitzat DIN 2440 ST-35 de 2" de diàmetre nominal
PN 16 bars, col·locació en superfície i grau de dificultat
mig, amb part proporcional d'accessoris de muntatge i
elements de suportació. 22 0,00

2.3. ml Subministrament i col·locació de canonada d'acer
galvanitzat DIN 2440 ST-35 de 1 1/2" de diàmetre
nominal PN 16 bars, col·locació en superfície i grau de
dificultat mig, amb part proporcional d'accessoris de
muntatge i elements de suportació. 5 0,00

AMIDAMENT CONTRA INCENDIS
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2.4. ml Subministrament i col·locació de canonada d'acer
galvanitzat DIN 2440 ST-35 de 1 1/4" de diàmetre
nominal PN 16 bars, col·locació en superfície i grau de
dificultat mig, amb part proporcional d'accessoris de
muntatge i elements de suportació. 45 0,00

TOTAL CAPÍTOL 2     0,00

3. EXTINCIÓ    

3.1. ut. Subministrament i col·locació de extintor de pols
polivalent ABC de 6 kg d'agent amb eficàcia mínima
21A-113B, amb sistema d'impulsió mitjançant botellí
interior presuritzat contenint agent extintor, amb llança
difusora, fixats a la paret per un mínim de dos punts,
mitjançant tacs i cargols, inclòs accessoris, rètol
d'indicació segons normativa i tot lo necessari per a una
correcta instal·lació. 13 0,00

3.2. ut. Subministrament i col·locació de extintor de Anhídrid
Carbònic CO2 de 5 kg d'agent extintor, amb vàlvula de
control de descàrrega en el mànec, o en cas de
disposar de mànega flexible, amb tub de difusió de
descàrrega. Aniran fixats a la paret per un mínim de dos
punts, mitjançant tacs i cargols, inclòs accessoris, rètol
d'indicació segons normativa i tot lo necessari per a una
correcta instal·lació. 2 0,00

TOTAL CAPÍTOL 3  0,00

4. EXTINCIÓ AUTOMÀTICA  

4.1. P.A. Subministrament i col·locació de sistema d'extinció
automàtica amb aigua nebulitzada a la cuina marca
LPG o similar , format per 1 bateria de 2 x 50 l. d'aigua
amb cilindres fabricats en acer sense soldadura, vàlvula
LPG-128-13 en estampació de llautó, 8 capçals
atomitzadors AQUAFOG TP "T" (1-1) a canonada, 10
capçals atomitzadors AQUAFOG TP "T" (2-1)
generadors, 1 capçal atomitzador obert ambient
AQUAFOG PQ (2-2), 2 sondes tèrmiques sense relé 0-
300 LTH -1. Tots aquests elements repartits per la
campana de la cuina, fregidora, planxes, fogons,
plenum conducte d'extracció. Inclou accessoris i tot el
necessari per una correcte instal·lació. També inclou
joc d'etiquetes local protegit, composat per quatre
etiquetes de PVC de fons vermell i text en blanc. 1 0,00

AMIDAMENT CONTRA INCENDIS
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4.2. P.A. Subministrament i col·locació de sistema de detecció

automàtica per a la cuina , format per 1 central marca

LPG o similar sèrie MPB amb dues zones de detecció i

una zona d'extinció, bateria de 12 V. 7Ah, un polsador

de dispar d'extinció, i polsador d'aturada d'extinció.

També inclou una sirena per interior i un cartell lluminós

extinció dispar. Inclou accessoris i tot el necessari per

al seu correcte funcionament. 1 0,00

4.3. ml Subministrament i col·locació de canonada d'acer
inoxidable D12 AISI 316L sense soldadura. El radi de
corbatura mínim permès ha de ser 5 vegades el
diàmetre nominal de la mateixa. Inclou els accessoris i
connexions d'acer inoxidable PN·315 i tot el necessari
per al seu correcte funcionament. 12 0,00

TOTAL CAPÍTOL 4  0,00

5. DETECCIÓ AUTOMÀTICA    

5.1. ut. Subministrament i instal·lació central analògica
d'incendis, Marca: NOTIFIER, Model. ID50, inclou 2
bateries de 12V, 12Ah, amb programa de
càrrega/descàrrega ID50/ID60. Circuit cargador de
baterías, circuitería electrónica montada a la placa
base, circuit de sortida per alarma i senyalització, circuit
d'entrada d'alarma a través d'un bus digital analógico
amb protocol Notifier i bus RS232. Totalment muntat i
amb la part proporcional dels accessoris necessaris per
el seu correcte funcionament. Inclou dues bateries de
12V 12Ah. 1 0,00

5.2. ut. Subministrament i instal·lació de font d'alimentació
NOTIFIER model PS3, 24V, 3A i dues bateries de 12V
20Ah. Totalment muntada i amb la part proporcional
dels accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament. 1 0,00

5.3. ut. Subministrament i instal·lació de retenedor magnètic. 

Marca NOTIFIER model EC-1350 o similar. Totalment

muntat i amb la part proporcional dels accessoris

necessaris pel seu correcte funcionament. 4 0,00

5.4. ml Subministrament i instal·lació Cable apantallat 120
Ohms, 2x1 mm2: Subministrament i col·locació de
Unitat de cable composada per dos conductors
unipolars de 1 mm2 apantallats amb malla de coure o
similar, homologats per a central contra incendis. 408 0,00

5.5. ut. Subministrament i instal·lació de polsador analògic de
superfície amb tapa espanyol. Marca NOTIFIER model
M700KAC-FF/C. Totalment muntat i amb la part
proporcional dels accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament complint la norma EN 54-7/9. 5 0,00

AMIDAMENT CONTRA INCENDIS
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NÚM. UNITATS DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT

5.6. ut. Subministrament i instal·lació de sirena acústica interior
vermella analògica 32 T, marca NOTIFIER model
AWS32/R. Totalment muntada i amb la part
proporcional dels accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament complint la norma EN 54-7/9. 4 0,00

5.7. ut. Subministrament i instal·lació de sirena acústica
exterior flash 24 V, marca NOTIFIER, model NSR-E24.
Totalment muntada i amb la part proporcional dels
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament
complint la norma EN 54-7/9. 1 0,00

5.8. ut. Subministrament i instal·lació detector òptic analògic
B/P, Marca NOTIFIER, model SDX-751EM. Totalment
muntat amb base i sòcol, amb la part proporcional dels
accessoris necessaris pel seu correcte funcionament
complint la norma EN 54-7/9. 31 0,00

5.9. ut. Subministrament i instal·lació detector tèrmic analògic

78ºC B/P, Marca NOTIFIER, model FDX-551HTEM.

Totalment muntat amb base i sòcol, amb la part

proporcional dels accessoris necessaris pel seu

correcte funcionament complint la norma EN 54-7/9. 2 0,00

5.10. ut. Subministrament i instal·lació de mòdul aïllador de llaç.

Marca Notifier model MX700X o similar. Inclou tots els

elements necessaris per una correcte instal·lació. 2 0,00

5.11. ut. Subministrament i instal·lació de mòdul monitor i de
control, amb 2 entrades i 1 sortida. Marca Notifier
model M721 o similar. Inclou tots els elements
necessaris per una correcte instal·lació. 4 0,00

5.12. ut. Subministrament i instal·lació Caixa derivació estanca

de 100x100mm: Subministrament i col·locació de

Caixa derivació metàl·lica, de 100 x 100, per a

muntatge superficial, estanca, homologada, amb p.p.

d'accessoris i fixacions, completament instal·lat. 38 0,00

5.13. ml Subministrament i instal·lació Cable apantallat 2x1,5

mm2: Subministrament i col·locació de Unitat de cable

composada per dos conductors unipolars de 1,5 mm2

apantallats amb malla de coure o similar, homologats

per a central contra incendis baixa emissió de fums. 175 0,00

5.14. ml Subministrament i col·locació de tub flexible corrugat de

pvc de 20-25mm de diàmetre nominal aïllant i no

propagador de flama, resistència al impacte >1 J,

resistència a la compressió >320 N i encastat (P - 422). 466 0,00

TOTAL CAPÍTOL 5  0,00

AMIDAMENT CONTRA INCENDIS
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CAPÍTOL - CONTRA INCENDIS    

NÚM. UNITATS DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT

6. HIDRANTS    

6.1. ut. Subministrament i instal·lació d'hidrant contra incendis
de superfície amb carcassa protectora marca URALITA
o similar, ref. 7009469, amb sortida de diàmetre
nominal de 100 MM, sortida central diàmetre 100 Racor
Barcelona, amb dos sortides laterals amb racor 70 mm i
tap i de 4" de connexió a la canonada. Segons norma
UNE 23405, material del cos i tapa de ferro fos,
tancament en fundició nodular + NBR, eix d'acer AISI
420, protecció epoxi en pols aplicat en calent, entrada
vertical i cargols zincat. Totalment muntat i connexionat. 1,00 0,00

TOTAL CAPÍTOL 6  0,00

SUBTOTAL CAPÍTOL CONTRA INCENDIS   0,00

7. VARIS    

7.1. ut. Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la
instal·lació realment executada i subministrament de
tota la documentació i instruccions de funcionament
dels equips instal·lats 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL CONTRA INCENDIS    0,00

En aquest pressupost queda inclòs tots aquells mitjans
auxiliars per a poder realitzar la instal·lació, com són
bastides, grues,...-

NOTA: No s'inclouen dins del present pressupost: 
* Taxes administratives 
* Projectes de legalització

AMIDAMENT CONTRA INCENDIS
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B.5. PRESSUPOST GAS 
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CAPÍTOL - GAS NATURAL  

NÚM. UNITATS DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT

1. ESCOMESA  

1.1. ml Subministrament i col·locació de canonada de polietilè

de densitat mitjana de la sèrie SDR-11 segons norma

UNE 53-333 soldat, incloent-hi accessoris i suports

necessaris de diàmetre DN 32. Totalment muntada i

connexionada amb els accessoris corresponents. 25 0,00

1.2. ut. Subministrament i col·locació de tall normalitzat
d'escomesa per a connexió a la xarxa PE32-AC 1",
segons companyia subministradora. Totalment muntat i
connexionat, inclosa l'arqueta de connexió. 1 0,00

1.3. ml Subministrament i col·locació de canonada d'acer

negre, DIN 2440, d'unions soldades, amb dues mans

de pintura d'imprimació anticorrosiva de mini, incloent

passamurs, suports i els elements necessaris per a

l'òptim i correcte funcionament de la instal·lació.

Completament muntat i en funcionament.
DN 25 3 0,00

1.4. ut. Subministrament i col·locació d'armari de regulació i
comptatge per a gas natural amb pressió d'entrada en
MPB i pressió de sortida en BP, per a comptador G-6,
incloent els següents elements:
- connexió d'entrada 3/4" 
- pressió entrada 1-5 bars
- presa de pressió d'entrada: Peterson de 1/4"
- filtre
- regulador amb vàlvula de seguretat
- vàlvula d'entrada i sortida de comptador: 1 1/4"
- pressió sortida 22 mbars
- caixa externa realitzada en acer pintat RAL 7032 de
mides: 800 h x 700 a x 350 f (mm)
Inclou els següents elements principals:
S'hi inclouen altres accessoris de muntatge per a un
correcte funcionament (NO S'INCLOU EL
COMPTADOR DE GAS).
- Caiguda de pressió màxima 13 mm.c.a.
- Cabal (mín/màx): 0,06/10 Nm3/h de gas natural
Inclou els següents elements principals:
 - Ventilacions en portes metàl·liques pintades al forn
- ventòmetre de diàmetre 160 escala 0-400 mbars
classe 1,6
- presa de pressió tipus oliva
S'hi inclouen altres accessoris de muntatge per a un
correcte funcionament. 1 0,00

1.5. ut. Subministrament i col·locació de comptador de
membrana de gas natural G-6 amb pressió d'entrada i
sortida en BP per a ubicar en quadre de regulació. 1 0,00

AMIDAMENT GAS
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CAPÍTOL - GAS NATURAL  

NÚM. UNITATS DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT

2. INSTAL·LACIÓ INTERIOR  

2.1. ml Subministrament i col·locació canonada de canonada

de coure normalitzat per a instal·lació de gas, soldada

amb soldadura forta. Completament muntat i en

funcionament, s'inclouen part proporcional d'accessoris

i suports segons fabricant. Dels següents diàmetres:
Cu 26/28 10 0,00
Cu 20/22 18 0,00
Cu 16/18 24 0,00

2.2. ml Subministrament i col·locació de beina d'acer de 1".
Totalment muntats i connexionats. Per a canonada de
coure Cu16/18 i Cu 20/22. 32 0,00

2.3. m2 Subministrament i col·locació de pintura amb dues
capes de color groc, ignífuga normalitzada, en tota
l'extensió del tub instal·lat d'acer. 42 0,00

2.4. PA Subministrament i col·locació de passamurs
normalitzats d'acer en el pas per forjats i parets.
Totalment muntats i connexionats. Per a canonada de
Cu 26-28. 1 0,00

2.5. ut. Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera flotant
per gas amb cos d'acer, bola d'inoxidable i connexió
roscada per diàmetre DN25. Totalment muntada i
connexionada. 1 0,00

2.6. ut. Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera flotant
per gas amb cos d'acer, bola d'inoxidable i connexió
roscada per diàmetre DN20. Totalment muntada i
connexionada. 8 0,00

2.7. ut. Subministrament i col·locació de reixa de ventilació amb
malla anti insectes de dimensions 200 x 200mm.
Totalment muntada i connexionada. 2 0,00

2.8. ut. Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula de
rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus
NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c.,
amb connexions roscades d'1'' i pressió màxima de 500
mbar, totalment muntada i connexionada, s'inclou
enclavament elèctric amb el motor de l'extractor de la
campana. 1 0,00

SUBTOTAL CAPÍTOL GAS  0,00

3. VARIS   

3.1. ut. Ajudes de ram de paleta per a l'execució de les
instal·lacions de gas. Es consideren un 3,5% del total
del valor del pressupost. 1 0,00

AMIDAMENT GAS
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3.2. PA Mesures de seguretat i salut en obra. Es consideren un
1,5% del total del valor del pressupost. 1 0,00

3.3. ut. Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la
instal·lació realment executada i subministrament de
tota la documentació i instruccions de funcionament
dels equips instal·lats 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL GAS  0,00

AMIDAMENT GAS
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NÚM. UNITATS DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT

1. XARXA DE SANEJAMENT   

1.1. ml Subministrament i col·locació de bonera per a canaló
Sèrie 7 realitzada en acer inoxidable, Marca: GEBERIT,
Model: PLUVIA Ref: 359.636.00.1, s'inclou part
proporcional d'accessoris i suportació segons
instruccions del fabricant. Totalment muntat i
connexionat. 8 0,00

1.2. ml Subministrament i col·locació de tub de polietilè d'alta
densitat HDPE Marca: GEBERIT, Model: HDPE
PLUVIA Ref: 360.000.16.0, diàmetre 40 mm
completament instal·lat, s'inclou part proporcional
d'accessoris i suportació segons instruccions del
fabricant. Totalment muntat i connexionat. 5 0,00

1.3. ml Subministrament i col·locació de tub de polietilè d'alta
densitat HDPE Marca: GEBERIT, Model: HDPE
PLUVIA Ref: 361.000.16.0, diàmetre 50 mm
completament instal·lat, s'inclou part proporcional
d'accessoris i suportació segons instruccions del
fabricant. Totalment muntat i connexionat. 15 0,00

1.4. ml Subministrament i col·locació de tub de polietilè d'alta
densitat HDPE Marca: GEBERIT, Model: HDPE
PLUVIA Ref: 363.000.16.0, diàmetre 56 mm
completament instal·lat, s'inclou part proporcional
d'accessoris i suportació segons instruccions del
fabricant. Totalment muntat i connexionat. 20 0,00

1.5. ml Subministrament i col·locació de tub de polietilè d'alta
densitat HDPE Marca: GEBERIT, Model: HDPE
PLUVIA Ref: 364.000.16.0, diàmetre 63 mm
completament instal·lat, s'inclou part proporcional
d'accessoris i suportació segons instruccions del
fabricant. Totalment muntat i connexionat. 12 0,00

1.6. ml Subministrament i col·locació de tub de polietilè d'alta
densitat HDPE Marca: GEBERIT, Model: HDPE
PLUVIA Ref: 365.000.16.0, diàmetre 75 mm
completament instal·lat, s'inclou part proporcional
d'accessoris i suportació segons instruccions del
fabricant. Totalment muntat i connexionat. 35 0,00

1.7. ml Subministrament i col·locació de tub de polietilè d'alta
densitat HDPE Marca: GEBERIT, Model: HDPE
PLUVIA Ref: 366.000.16.0, diàmetre 90 mm
completament instal·lat, s'inclou part proporcional
d'accessoris i suportació segons instruccions del
fabricant. Totalment muntat i connexionat. 60 0,00

AMIDAMENT SANEJAMENT - PLUVIALS
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1.8. ml Subministrament i col·locació de tub de polietilè d'alta
densitat HDPE Marca: GEBERIT, Model: HDPE
PLUVIA Ref: 367.000.16.0, diàmetre 110 mm
completament instal·lat, s'inclou part proporcional
d'accessoris i suportació segons instruccions del
fabricant. Totalment muntat i connexionat. 5 0,00

1.9. ml Clavegueró amb tub de PVC de paret massissa, de
D=160 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma
UNE-EN-53962, en solera de 10 cm i reblert fins a 10
cm sobre el tub amb formigó 50 0,00

1.10. ut. Subministrament i col·locació de bonera simple de 100
mm al terra, amb p.p. d'accessoris i completament
instal·lat. 1 0,00

1.11. ut. Pericó sifònic per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50

cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10

cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a

l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment 2 0,00

2. GRUP DE BOMBEIG I ACCESSORIS       

2.1. ut. Subministrament i col·locació de bomba submergible
per a aigües brutes per a instal·lació vertical
submergida amb rodet tipus vortex, amb un pas lliure
de 48mm. Marca: WILO Model: WILO DRAIN TP 65 F
98/15 Amb protecció antideflagrant de 20m3/h de cabal
per evacuar les aigües a una alçada de 6 m.c.a. Eix i
carcassa d'acer inoxidable, inclou quadre elèctric de
protecció i maniobra, elements de control (boies de
nivells, etc), sòcol de descàrrega, cable guia d'acer
inox, cadena d'acer galvanitzat, tub guia. Inclou p.p.
d'accessoris, completament instal·lat. 2 0,00

2.2. ml Subministrament i instal·lació de canonada de Polietilè

de Alta Densitat de Ø 63 mm. S' inclouen accessoris,

suports i p.p. de material auxiliar de muntatge. 45 0,00

SUBTOTAL CAPÍTOL SANEJAMENT   0,00

AMIDAMENT SANEJAMENT - PLUVIALS
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3. VARIS   

3.1. ut. Ajudes de ram de paleta per a l'execució de les
instal·lacions. Es consideren un 5% del total del valor
del pressupost. 0,00 1 0,00

3.2. ut. Confecció de plànols AS-BUILT en CAD de la
instal·lació realment executada i subministrament de
tota la documentació i instruccions de funcionament
dels equips instal·lats 1 0,00

TOTAL CAPÍTOL SANEJAMENT   0,00

EXCLUSIONS   

Els preus no inclouen les despeses generals, el benefici industrial ni l'IVA.

AMIDAMENT SANEJAMENT - PLUVIALS
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1. NORMES D’APLICACIÓ 
 
 
Les instal·lacions elèctriques hauran de complir els requisits especificats en les 
següents normes i reglaments: 
 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, instruccions complementàries i fulles 
d’interpretació, RD 842/2002. 
 
Ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball         (11-3-1973). 
 
Normes tecnològiques de l’edificació NTE següents: 
 

IEB 1974 (Baixa Tensió) 
IEE 1978 (Exterior). 
IEP 1973 (Posta a terra). 
IPP 1973 ( Parallamps) 

 
Norma DIN 5035 per a enllumenat d’interiors. 
 
Normes UNE d’obligat compliment segons registre, de B.T. i ordre de 30-9-1980. 
 
Normes particulars de la companyia subministradora de fluid elèctric. 
 
 
2. QUADRES ELÈCTRICS 
 
 
2.1. Característiques Generals 
 
2.1.1. Serralleria Metàl·lica 
 
Els quadres seran de xapa d’acer perfectament llisa i plana, de gruix acord amb les 
dimensions i característiques del quadre, i encavallada de reforç interior. Seran 
autosuportants. 
 
El conjunt de la cabina haurà de tenir la rigidesa necessària per a suportar sense 
riscos els esforços accidentals que es poden produir en el transport, instal·lació 
d’obra i els esforços deguts a curtcircuits durant el seu funcionament. 
 
Hauran de ser accessibles per davant o pel darrera, o per tots dos costats, segons 
s’especifiqui en cada cas. 
 
Cada plafó del quadre serà independent dels seus adjacents a base d’envans 
separadors de xapa d’acer, fixats en forma forta i segura, a l’objecte d´ aïllar uns dels 
altres dels arcs produïts en cas de curtcircuit. 
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L’accés als plafons s’efectuarà mitjançant una porta metàl·lica amb frontisses de 
tipus ocult, dissenyades i construïdes de forma tal que eviti que la porta pugui 
despenjar-se, engarrotar-se o distorsionar-se d’alguna forma degut a operacions 
normals o pressions resultants de la interrupció de l’arc. 
 
Aquestes portes hauran de quedar retingudes a la seva posició de tancament 
mitjançant d’elements tals que no sigui precís emprar un útil o eina quan es 
requereixi procedir a la seva obertura. 
 
Les portes o plafons utilitzats com a suport dels aparells hauran de construir-se 
reforçades convenientment. 
 
Els quadres tindran una adequada protecció contra la penetració de la pols i, a tal 
efecte, les portes i obertures tindran juntes de neoprè. 
 
Els equips que integren el quadre restaran muntats sobre suports convenients. Tots 
els aparells fràgils seran muntats sobre suports elàstics adequats. 
 
2.1.2. Base de Fixació 
 
Consistirà en una estructura adequada per a ser ancorada al terra, amb els seus 
perns de fixació corresponents. 
 
La base de fixació i els perns d'ancoratge seran subministrats amb el quadre, però 
separadament, de manera que puguin ser instal·lats abans que el mateix quadre. 
 
2.1.3. Tractament de la Xapa 
 
Les parts metàl·liques del quadre seran sotmeses a un procés normal de 
desengreixat i fosfatat, realitzant-se l’acabat amb una capa de pintura antioxidant i 
una altra d’esmalt sintètic, assecat a l’estufa,  i el seu color serà definit en el seu 
moment oportú. Tots els cargols, perns, femelles i arandelles d’acer estaran 
cadmiats, galvanitzats, o en tot cas, tractats de manera que estiguin protegits de la 
corrosió. 
 
En el cas de que l’ambient en el que treballi el quadre tingui característiques 
especials d’agressivitat, la xapa serà sotmesa a tractaments acords amb la 
circumstància. 
 
2.1.4. Embarrats Generals 
 
Els suports de barres i els separadors de les mateixes es faran amb un material 
aïllant no higroscòpic, d’alta conductivitat, tibat en fred, i seran dimensionats per al 
servei continu i de curtcircuit que s’indiquin a les dades base. 
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Les unions de les barres es faran mitjançant de cargols d’acer d’alta resistència, amb 
femelles, arandelles i demés dispositius que impedeixin l’afluixament de les 
mateixes. 
 
Les barres principals, unions, cargols, suports, etc. hauran d’estar dimensionats i 
subjectes de manera que suportin els efectes dinàmics del valor de cresta de la 
intensitat de curtcircuit. La capacitat tèrmica dels quadres haurà de ser suficient com 
per a que suportin el pas de la intensitat eficaç de curtcircuit durant un segon sense 
que es produeixi cap dany als equips. 
 
En els quadres de molta longitud, el fabricant haurà de preveure, d’acord amb la 
seva experiència, les juntes d’expansió necessàries de manera que no produeixin 
esforços en els suports de les barres. 
 
La seqüència de les fases de les barres serà R.S.T. amb la fase S en el mig i la fase 
R en les següents posicions, mirant el quadre de front: 
 
Les barres hauran d´ estar pintades de la manera següent: 
 
1) Fase R- Verd 
2) Fase S- Groc 
3) Fase T- Marró 
4) Terra- Negre 
 
2.1.5. Barra de Terra 
 
S’instal·larà una barra de terra horitzontal de coure al llarg del quadre per a realitzar 
la posta a terra de totes les parts sense tensió dels equips, l’estructura metàl·lica del 
quadre, l’encavallada del cable o del conductor de terra. Aquesta barra portarà un 
terminal a cada extrem l’objecte de poder connectar-la a dos punts de la xarxa 
general de terra. La secció d´ aquesta barra anirà en funció de la intensitat de 
curtcircuit de la instal·lació en el quadre. 
 
Les portes del quadre han de  portar una connexió flexible a terra, no havent-se de 
realitzar  únicament a través de les frontisses. 
 
2.1.6. Enllumenat Interior del Quadre 
 
Per a quadres de longitud superior als tres metres i de profunditat superior al mig 
metre, es col·locaran en el seu interior diversos punts de llum a base de regleta amb 
tub fluorescent. El nombre de punts de llum serà d’una regleta de 20 W. per cada 
dos . 
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2.2. Material de Connexionat i Auxiliar 
 
2.2.1. Connexionats 
 
La connexió entre embarrats i equips es podrà efectuar: 
 
a) mitjançant platina de coure, de secció adequada i pintada en els colors 
anteriorment especificats. 
 
b) mitjançant cable aïllat amb PVC, per a una tensió de servei de 1.000 V per a 
equips d’intensitat inferior a 250 A. 
 
El cablejat del circuit de comandament, medició i protecció s’efectuarà amb cable 
flexible, aïllat amb PVC, tensió de servei 750 V. La seva secció mínima serà de 1,5 
mm2 pels circuits de comandament, protecció i medició de tensió, i de 2,5 mm2 pels 
circuits de medició de corrent. 
 
El cablejat haurà de  realitzar-se fins les regletes terminals i connectors en fàbrica. 
Cap tipus de cablejat haurà de deixar-se pendent per a ser acabat en obra. 
 
No es podrà utilitzar un terminal a compressió per a efectuar la connexió de diferents 
circuits de diferents equips. La mateixa norma té aplicació en tot allò que fa 
referència als borns. 
 
2.2.2. Cintes Aïllants 
 
No s’admetrà l’ús de cintes tèxtils. Les cintes de PVC seran autoextingibles, no  
propagadores de la flama. 
 
2.2.3. Canaletes 
 
Seran  destinades a allotjar els cables de connexions. Seran de tipus ranurat. 
 
2.2.4. Marcadors 
 
Els cables de potencia quedaran referenciats mitjançant collarets d´ alumini. 
 
Els cables de connexionats de circuits de comandament, protecció i medició estaran 
referenciats amb numeracions imperdibles i resistents al pas del temps. 
 
Total la numeració estarà reflexada en el seu corresponent esquema el qual quedarà 
incorporat a una carpeta metàl·lica pensada a tal efecte. 
 
En el front del quadre es col·locarà el corresponent sinòptic per facilitar les 
maniobres del quadre. Aquest sinòptic es construirà mitjançant làmina de plàstic de 
gruix normalitzat. 
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2.2.5. Borns 
 
Tots els circuits de sortida del quadre acabaran el seu born corresponent, les quals 
es procurarà que estiguin en una mateixa regleta. Estaran situats en un lloc fàcilment 
accessible. 
 
Els borns seran de melamina fins intensitats de 100 A i d’esteatita a partir de 
l’esmentat amperatge. Els borns s’escolliran segons normes dictades pel fabricant. 
 
Per circuits d’alta intensitat s’ha de preveure des del corresponent interruptor unes 
platines de coure acabades en pales de connexió adequades al nombre i secció dels 
cables que li seran connectats. Aquestes pales estaran a la mateixa alçada que la 
regleta de borns previstes pels restants casos. Si la connexió s’efectués a conductes 
de barres blindades, la connexió entre aquestes i les pales de l’interruptor 
(construïdes segons s’ha descrit) s’efectuarà mitjançant connexions flexibles. 
 
2.2.6. Fixacions 
 
Tots els equips instal·lats quedaran fixats als seus corresponents suports mitjançant 
cargol, femella, arandella i demés dispositius que impedeixin l’afluixament dels 
mateixos, seguint totes les instruccions del fabricant dels mateixos. 
 
Les canaletes es fixaran mitjançant cargol o bé mitjançant Araldite, havent 
d’aguantar el pes del cablejat. Quan els conductors (petits conductors de 
connexionat) no vagin per canaleta, s’uniran mitjançant cintes en hèlice. 
 
2.2.7. Pilots de Senyalització 
 
Seran de lampareta de neó, fàcilment canviables i portaran anell reflector. 
 
El codi de colors a utilitzar és el següent: 
 

 Vermell: Indica que l’interruptor està tancat. 
 Verd: Indica que l’interruptor està obert. 
 Groc: Indica que l’interruptor s’ha disparat per avaria en el circuit alimentat. 

 
Els diàmetres exteriors dels pilots estaran compresos entre 25 i 35 mm. 
 
 
2.3. Aparallatge 
 
2.3.1. Interruptors 
 
Entre aquestos s’han de distingir els següents tipus i característiques: 
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a) Automàtics: 
 
Podran ser fixes o desendollables, segons s’especifiqui. Es faran servir principalment 
per a la protecció de la baixa tensió dels transformadors i per a la protecció de 
circuits de distribució d’alta potencia. 
 
A les proteccions de baixa tensió dels trafos es preveuran tetrapolars: els restants  
seran tripolars, fora contraindicació. 
 
Seran de tall i de tancament d’acord amb el que s’especifiqui a la petició d’oferta. 
Disposaran com a mínim de dos contactes auxiliars. Excepte que s’especifiqui el 
contrari, aniran equipats amb bobina de dispar a emissió de corrent i amb relés 
tèrmics i magnètics ajustables. Els interruptors de protecció de transformadors 
estaran equipats amb bobina de mínima tensió. 
 
Els interruptors seran capaços d’efectuar com a mínim tres cicles complerts per 
hora, espaciats no més de quinze minuts entre sí. 
 
Els interruptors tindran senyalització mecànica amb indicació "Obert-tancat", i 
lluminosa per medi de pilots. 
 
b) Normals d’alta capacitat i ruptura: 
 
Les sortides del quadre que no requereixin interruptor automàtic portaran incorporat 
un interruptor de tall en càrrega. 
 
En projecte s’especificarà que sortides poden equipar-se d’aquesta manera. 
 
c) Amb fusibles incorporats: 
 
S’instal·laran sempre que la tensió sigui l´ adequada. Seran de tipus tars quadre. 
 
En projecte s’especificarà que sortides poden equipar-se d’aquesta manera. 
 
d) Rotatiu de paquet: 
 
Es farà servir exclusivament en circuits de maniobra i de medició. El seu muntatge 
s’efectuarà encastant en el front del quadre. 
 
2.3.2. Contactors 
 
Estan destinats principalment a l’arrancada de motors, si bé poden fer-se servir per a 
seccionar línies. 
 
Hauran de tenir bobina encapsulada, contactes de plata i tenir gran facilitat per al 
canvi de contactes. 
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Hauran de suportar tres milions de maniobres sense presentar desperfectes 
apreciables. 
 
2.3.3. Relés 
 
Entre aquestos s’han de distingir tres funcions diferents: 
 
a) Protecció de línies: 
 
Generalment van incorporats als interruptors, si bé aquesta protecció es pot resoldre 
a base de relés indirectes. 
 
b) De maniobra: 
 
Son relés endollables de diferent tipus, segons necessitats, i estan destinats a la 
interconnexió entre els diferents equips de control. Es disposarà dispositius de 
contactes de prova per tal de permetre la  verificació i el calibrat dels relés sense 
deixar anar el cablejat. 
 
La porta o tapa dels relés no podrà tancar-se amb els relés en posició de prova. 
 
Els relés que ho requereixin  disposaran de dispositius d’indicació de l’operació dels 
mateixos. Aquests dispositius seran clarament visibles des del front del quadre, 
sense necessitat de treure la tapa del relé. 
 
c) Protecció de motors: 
 
Son relés de dispar tèrmic diferencial, i s’escolliran segons taules del fabricant i 
potencia dels motors. 
 
Hauran de disparar per tèrmic en cas de fallida de fase, i disposaran de contacte 
auxiliar per a  connectar el pilot que indiqui el dispar. 
 
Quan els relés de protecció de línies siguin indirectes, així com en el cas dels relés 
de maniobra, es muntaran a la part superior dels plafons, en porta independent de la 
dels interruptors. Tots els aparells de control hauran de portar dispositius de 
seguretat per tal d’evitar dispars accidentals. Les alimentacions a circuits de control i 
maniobra estaran protegides per interruptors automàtics bipolars de tipus caixa 
motllada, equipats amb un contacte auxiliar normalment tancat que actuarà sobre un 
senyal en cas de dispar. 
 
NOTA: El motor de la bomba principal contra incendis no portarà protecció tèrmica. 
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2.3.4. Interruptors i Relés Diferencials 
 
Els instal·lats en capçalera de circuits, que tinguin aigües sota el seu emplaçament o 
altres proteccions d’aquest tipus, disposaran de protecció diferencial amb regulació 
d’intensitat i de temps de resposta. 
 
Els instal·lats en finals de circuit o que no tinguin proteccions similars, com aigües 
sota el punt del seu emplaçament, podran ser d’intensitat de resposta fixa i de dispar 
instantani. 
 
2.3.5. Transformadors d’Intensitat 
 
Seran de tipus sec, encapsulats en resines epoxy o similar. 
 
Els terminals primaris i secundaris seran marcats de forma indeleble. Seran capaços 
de suportar els efectes tèrmics produïts pel pas del corrent màxim de curtcircuit 
durant un segon, i els esforços dinàmics corresponents al seu valor de pic. Els valors 
mínims acceptables per la intensitat tèrmica i dinàmica seran 100 In i 250 In, 
respectivament. La intensitat secundaria per mesura i protecció serà de 5 A. 
 
Hauran de tenir suficient precisió en cas de sobrecàrrega i de curtcircuit com per 
garantitzar l’operació correcta dels relés i la selectivitat del sistema de proteccions, 
cas d’haver estat previstos sistemes de protecció a base de relés indirectes. Per a 
mida, el factor de saturació dels transformadors d’intensitat serà: Fs < 5. 
 
La classe de precisió serà: 
 

 Classe 0,5 per equips comptadors d’energia. 
 Classe 1 per  a medició general. 
 Classe 3 per a protecció. 

 
2.3.6. Aparells de Mesura 
 
Aquest apartat compren els voltímetres, amperímetres, fasímetres i freqüencímetres. 
Seran de tipus encastat, preferentment de forma quadrada, amb escala de 90 °C i en 
caixa de 90 x 90 mm. 
 
S’instal·laran els següents aparells de mesura: 
 
 Un voltímetre amb el seu commutador en cada línia d’escomesa i en cada joc de 

barres. 
 

 Un amperímetre amb el seu commutador a les escomeses i en cada una de les 
cel·les de sortida. Seran del tipus ferrodinàmic i amb cargol per ajustar l’escala a 
zero, classe de precisió 1,5. 
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2.3.7. Tallacircuits 
 
Els cartutxos tallacircuits fusibles portaran marcada la intensitat, tensió de treball 
(gT, gF, aM) i la capacitat de ruptura dels que siguin A.P.R. Aquests aniran col·locats 
sobre material aïllant i incombustible. 
 
Estaran protegits de forma que no puguin projectar el material fos i pugui efectuar-se 
el recanvi sota tensió de ser necessari sense cap perill. Hauran de resistir durant una 
hora una intensitat igual a 1,3 In per seccions de conductors d’intensitat igual a 1,3 In 
per a seccions inferiors. 
 
Així mateix, es fondran en menys de mitja hora amb una intensitat igual a 1,6 In per 
a  seccions superiors de conductors de 10 mm2, i 1,4 In per  a seccions inferiors. 
 
2.3.8. Termo Elèctric 
 
El calderí tindrà una protecció total contra els agents corrosius, tant si són d’origen 
químic com electrolític. No existirà el risc d’esquerdes ni porus. La superfície serà 
estanca, elàstica i impenetrable. No precisarà ànode. 
 
El termòstat serà amb regulació exterior que permetrà regular la temperatura de 
l’aigua. Hi haurà un segon termòstat de seguretat de tall bipolar amb limitador de 
temperatura que es desconnectarà si l’escalfament és excessiu. 
 
Coberta exterior en xapa d’acer. 
 
Aïllament de poliuretà rígid injectat. 
 
Disposarà d’un interruptor de parada i marxa que permetrà de desconnectar l’aparell 
i d’un altre de doble potència que possibilitarà l’escalfament accelerat de l’aigua. 
Tots dos disposaran d’un indicador de funcionament. 
 
Podrà instal·lar-se tant en posició vertical com horitzontal. 
 
El tub de sortida serà d’acer inoxidable i el d’entrada de polipropilè. 
 
La vàlvula de seguretat regularà la pressió de l’aigua, considerant la seva expansió.  
 
Evitarà el buidat del termo en cas de manca de subministrament de la xarxa. 
 
Resistència blindada de doble potència, immersa en l’aigua. 
 
Connexionat interior amb presa de terra incorporada. Cable trifilar de un metre i 
endoll de connectors cilíndrics. 
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Acabat exterior amb pintura epoxi polimertizada i assecat al forn a una temperatura 
de 170 graus C. 
 
Serà homologat segons Real decret 2236/1985. 
 
2.3.9. Eixugamans Elèctric 
 
Serà un eixugamans elèctric per aire calent. El cabal d’aire serà de 120 metres 
cúbics per hora ( 33 l/sg.). Es desconnectarà automàticament als 50 segons, 
mitjançant un temporitzador incorporat. Nivell de soroll inferior a 55 dB. Execució 
elèctrica de seguretat (Classe II) amb protector tèrmic incorporat. 
 
 
2.4. Codis i Normes 
 
A menys que s’especifiqui el contrari, els quadres estaran d’acord amb els següents 
Codis i Normes: 
 
a) Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
b) Comissió Electrotècnica Internacional. 
c) Normes UNE,BS,VDE,UTE. 
 
Tot l’equip complirà amb les exigències més rigoroses de qualsevol d’aquestes 
normes. 
 
 
2.5. Inspeccions 
 
Durant el muntatge s’efectuaran tot tipus de comprovacions que es considerin 
oportunes per assegurar que els materials instal·lats corresponen als especificats o 
aprovats posteriorment, podent-se exigir el desencintat o desembornament de 
qualsevol element per la seva comprovació. 
 
La inspecció no eximeix en absolut al fabricant de la seva responsabilitat o garantia. 
 
 
2.6. Assaigs 
 
Els quadres seran assajats en fàbrica, d’acord amb les normes aplicables. 
 
Quan es requereixin assaigs especials, s’especificaran a la petició d’oferta. 
 
El fabricant subministrarà certificats dels assaigs realitzats. 
 
Totes les proves seran a expenses del fabricant, amb el seu equip i material 
necessari. 
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La Propietat o el seu representant autoritzat podrà presenciar aquestes proves, no 
quedant eximit per això el fabricant de la seva responsabilitat. 
 
 
2.7. Garanties 
 
El fabricant garantitzarà els quadres en tots els seus aspectes durant un any 
d’operació, d’acord amb les condicions de servei de disseny. 
 
En cas d´ avaria coberta per la garantia, el fabricant podrà optar per una de les 
següents alternatives: 
 
a) Retornar el material a fàbrica per ser reparat. El fabricant pagarà totes les 
despeses de transports i reparació i subministrarà o reemplaçarà el material en les 
condicions inicials d’entrega. 
 
b) Efectuar la reparació a l’obra o on estigui el material defectuós. El fabricant 
pagarà al comprador totes les despeses d’aquesta reparació. 
 
c) En qualsevol cas escollit (a,b,c) la reparació o les peces reparades tornaran a 
tenir la mateixa garantia que les peces originals. 
 
 
2.8. Informació a Subministrar 
 
Amb l’oferta: 
 
1. Plànols de disposició general, amb mides i pesos. 
2. Plànol de fundacions i ancoratges. 
3. Llista detallada de tots els punt en que el material ofert difereix d’aquesta 
especificació. 
4. Característiques tècniques completes de tots els elements dels quadres, inclosos 
catàlegs, fulles de dades, etc. 
5. Preus unitaris. 
 
Després de la comanda: 
 
1. Esquema unifilar. 
2. Plànol de disposició general amb mides i pesos. 
3. Esquema de cablejat. 
4. Corbes característiques dels relés de protecció. 
5. Llista completa de peces de reposició, inclòs preus i peces recomanades. 
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3. LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ 
 
 
3.1. Recorreguts 
 
El recorregut de les safates i dels tubs sindicarà prèviament en el terreny i es 
sotmetrà a l’aprovació de la Direcció Facultativa abans de procedir a la fixació 
definitiva. 
 
La instal·lació en rases s’adaptarà a allò especificat en els plànols constructius. 
 
A la instal·lació de superfície, les safates i tubs seran suportats per ferramentes 
adequades fixades preferentment a les omegues embegudes en jàsseres i/o 
corretges. En cas de no existir aquestes es subjectarien amb claus de cap roscat 
fixats amb càrrega impulsora, prèvia autorització expressa i concreta de la Direcció 
Facultativa. Els tubs es subjectaran amb abraçadora galvanitzada. La distància entre 
suports contigus no serà major en cap cas a un metre. 
 
 
3.2. Derivacions 
 
No s’admetrà cap derivació sense la seva caixa corresponent. Únicament es 
permetran regletes de borns sense caixa a l’interior d’aparells d’enllumenat quan la 
secció no passi de 2,5 mm2, i el nombre de conductors a connectar sigui de dos, 
sent un d’ells el neutre ( és a dir, sempre que no existeixi la possibilitat de tenir 380 
V). En conseqüència, no s’admetrà la distribució de fases en una mateixa lluminària. 
 
 
3.3. Instal·lació Encastada 
 
Abans de l’obertura de les zones es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs per 
a que sigui d’aprovació per la Direcció Facultativa, qui establirà normes precises per 
al traçat. 
 
 
3.4. Col·locació dels Tubs Encastats 
 
Els tubs aniran en contacte amb el rajol o fàbrica de forjat. Les alineacions seran 
fetes amb cura per a  que els registres quedin a la mateixa alçada. 
 
Es cuidarà de que l’aigua no pugui quedar allotjada a les bosses formades pels 
mateixos tubs i de manera que no trobi sortida als registres i caixes. La subjecció 
dels tubs abans dels enlluits podran fer-se amb guix. No enlluirà la regata completa 
fins que no hagi donat l’autorització la Direcció Facultativa. 
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3.5. Registre Encastats 
 
Les caixes de registre han de quedar rasants amb l’enlluit o amb el forjat dels murs. 
 
 
3.6. Col·locació d'Endolls i Interruptors 
 
Es obligació del contractista assenyalar els punts de llum de manera que s’identifiqui 
la seva situació exacta. Anàlogament, es marcarà la situació de les caixes, endolls i 
interruptors d’acord els plànols o indicacions de la Direcció Facultativa.  
 
En els grups d’interruptors es faran coincidir aquests a la mateixa línia horitzontal o 
vertical. 
 
L’alçada de muntatge dels mecanismes serà la següent: 
 

 Interruptors i commutadors a 0,80 m del terra acabat. 
 Polsadors de crida a 0,80 m del terra acabat. 
 Endolls normals a 0,80 m. del terra acabat. 
 Endolls  per  a lavabos a 1,60 m del terra acabat. 

 
Totes les caixes del mecanisme es col·locaran de forma que s’asseguri la verticalitat 
final. La separació dels interruptors als marcs de les portes serà de 0,10 m a menys 
que no es disposi d’aquest espai. 
 
 
3.7. Col·locació de Fils i Cables 
 
No es col·locaran els cables fins que no s’hagi col·locat el tub i les unions entre 
trams de tubs estén completament seques. Les cares acabades dels tubs per les 
que s’accedeixi cable elèctric per empalmament a la caixa corresponent es taparan 
mitjançant aglomerat de manera que solament permeti el pas del cable i quedi 
garantitzada l’estanqueïtat de l’interior del tub. 
 
 
3.8. Encreuament de Canonades i de Murs 
 
Quan sigui inevitable que els conductors elèctrics creuin canonades de qualsevol 
classe, es disposarà aïllament supletori, discorrent la conducció elèctrica per damunt 
de les canonades. 
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3.9. Corbat de Tubs 
 
S’admetrà el corbat per escalfament en tubs de rosca màxima Pg-13. En els demés 
diàmetres s’escolliran preferentment colzes prefabricats. De no poder-se utilitzar 
aquests, no s’admetrà cap corba que presenti doblecs. 
 
 
4. PROVES 
 
 
4.1. Introducció 
 
Durant el muntatge s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els 
materials instal·lats corresponen exactament als específics aprovats posteriorment. 
Es podrà inclòs exigir el descobrir tubs encastats o treure conductors ja introduïts en 
els tubs per efectuar la comprovació. Al final de l’obra, amb independència de les 
proves que poguí efectuar el personal tècnic de la Delegació d’Indústria, es portaran 
a fi les comprovacions que es detallen a continuació. 
 
 
4.2. Prova d’aïllament 
 
Amb el MEGGER i a la tensió mínima de 500 V, s’haurà d'aconseguir que en tots el 
trams de las línies la resistència d´ aïllament entre conductors no sigui inferior a 10 
Mega Ohm. Entre conductors de terra, el resultat haurà de ser igual. 
 
 
4.3. Comprovació de Circuits i Fases 
 
Es comprovarà que s’hagin seguit els colors de codi especificats en el capítol 
corresponent. Es desconnectaran dues fases i es correspondran als circuits indicats 
en plànols, i el color dels conductors haurà de coincidir amb el previst a totes les 
caixes, embarrats, plafons, etc. 
 
 
4.4. Comprovació de Proteccions 
 
Tots els interruptors automàtics es comprovaran provocant el seu dispar per 
curtcircuit i sobreintensitat. 
 
S’haurà de facilitar els dispositius adequats per aquestes proves sense que es faci 
malbé la instal·lació. 
 
Tots els guardamotors hauran de comprovar-se per assegurar que els relés de 
protecció corresponguin a les intensitats dels motors a protegir. 
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4.5. Comprovació de la Resistència de Terres 
 
Totes les terres es comprovaran amb el medidor de terra adequat. La resistència 
òhmica no haurà de ser superior a la indicada a les especificacions. Al final de les 
proves s’haurà d’entregar un certificat amb aquestes medicions. 
 
 
4.6. Prova de Funcionament 
 
Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, 
motors, etc. de forma que satisfaci les condicions del projecte. 
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C.2. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ 
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1.  NORMES TÈCNIQUES GENERALS 
 
 
Els equips, materials, sistemes i execució del muntatge, hauran d'ajustar-se a les 
normes oficials estatals o locals d'obligat compliment. 
 
En aquells casos en què no hi hagi la Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, 
l'Empresa Instal·ladora Adjudicatària 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 compte mentades les existents, l'empresa Instal·ladora queda 
obligada a l’adequació de la Instal·lació per al compliment de les mateixes, 
comunicant-ho a la Direcció Tècnica. 
 
S'haurà de tenir particularment en compte els següents reglaments, normatives i 
recomanacions: 
 
 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (Normes RITE, 31-07-98) les 

normes UNE de referència. 
 

 Normes Tecnològiques del Ministeri de l’habitatge. 
 

 Reglament de Recipients a Pressió. 
 

 Ordenança General d'Higiene i Seguretat en el Treball. 
 
 
2. EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'ESCALFOR 
 
 
Els equips de producció d'escalfor hauran d’ésser d'un model homologat pel ministeri 
d’Indústria i Energia, a més d'acomplir els reglaments enunciats anteriorment. 
 
Tots els cremadors portaran plaques d'identificació amb les dades: 
 
 Nom del fabricant, marca, model i tipus. 
 Tipus de combustibles. 
 Valors límits del consum horari. 
 Potència nominal pel consum esmentat. 
 Pressió d'alimentació del combustible. 
 Potència elèctrica i tensió d'alimentació. 
 Pes en funcionament. 
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El rendiment de l'equip no podrà ser inferior al 95% de l'assenyalat en la plaça 
d'identificació i el consum d'energia no podrà ser superior al 105% de l'indicat en les 
condicions de màxima càrrega. 
 
Les informacions a entregar per l'Empresa Instal·ladora a la Propietat, sobre consum 
d'energia i eficiència energètica dels equips, hauran de ser concrets i amplis dintre 
dels límits recomanats per a l'equip i a les diferents càrregues parcials que el sistema 
de regulació permeti. 
 
 
3. DISTRIBUCIÓ D'AIRE 
 
 
CONDUCTES 
 
Estaran realitzats pels materials especificats en l'estat d'amidaments per a que no 
propaguin el foc, ni desprenguin gasos tòxics en cas d'incendi. Han de tenir la 
suficient resistència per a suportar els esforços deguts al seu pes, al moviment de 
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que pugin produir-
se en la fase de proves. 
 
Les superfícies internes seran llises i no contaminaran l'aire que circula per elles. 
Suportaran sense deformar-se ni deteriorar-se 250 ºC de temperatura. 
 
Les corbes seran d'una relació Radi/Amplada de 1,25 com a mínim i les 
transformacions tindran angles no superiors a 30 graus. 
 
Estaran suspesos del sostre amb suports de perfil metàl·lic i vareta roscada totalment 
galvanitzats, capaços de sostenir un 300/00 del seu pes amb accessoris. 
 
ESTESA DE CONDUCTES 
 
S'ajustarà a l'indicat en els plànols cuidant el correcte paral·lelisme d'arestes entre sí 
i amb l'estructura dels locals on transcorrin. 
 
Els preus unitaris es referiran a superfície exterior del conducte, incloent les unions a 
aparells, suports, reforços i tots aquells elements per a un correcte muntatge, encara 
que no s'hagin especificat en l'estat d'amidaments. 
 
Un cop realitzada tota la xarxa, no han de registrar-se pèrdues d'aire superiors a un 
3% del cabal previst, abans del seu segellament definitiu. 
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CONSTRUCCIÓ DE CONDUCTES 
 
Quan els conductes siguin d’acer galvanitzat de secció rectangular, es conservaran 
els següents gruixos: 
 
Dimensió costat major (mm)           Gruix mínim 
____________________________________________________ 
Fins a 500       0,6 mm 
De 501 a 800      0,8 mm 
De 801 a 1200      1    mm 
De 1201 a 2000      1,2 mm 
Superior a 2000      1,5 mm 
 
En els cons de transformació immediats a la boca d'impulsió dels ventiladors, el gruix 
s'augmentarà en un grau al corresponent de la taula precedent. 
 
Quan els conductes siguin d’acer galvanitzat de secció circular es conservaran els 
següents gruixos: 
 
Diàmetre (mm)              Gruix mínim 
______________________________________________________ 
Fins DN 200       0,6 mm 
De DN 201 fins 450      0,7 mm 
De DN 451 fins 1000     1    mm 
De DN 1001 fins 1800     1,2 mm 
Superior a 1800      1,5 mm 
 
PASSAMURS 
 
En els passos de forjats, envans o qualsevol element constructiu, es col·locaran 
passamurs d’acer galvanitzat, de dimensions per a contenir entre el conducte i el 
passamur material plàstic de 25 mm de gruix i una densitat de 80 Kg/cm2. 
 
Es disposarà a cada costat del pas, floró i tapajuntes, preferentment del mateix 
material que el del conducte. 
 
NIVELL SONOR I VIBRACIONS 
 
En les condicions de treball, no s'apreciaran vibracions ni oscil·lacions de les cares 
dels conductes. El nivell sonor no sobrepassarà els nivells exigits en les Normes 
IT.IC. 
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SORTIDES I ENTRADES D'AIRE 
 
Els difusors i reixetes d'impulsió seran de material inoxidable i es donaran les 
següents dades: 
 
 Dimensió i abast del dard d'aire. 

 
 Cabal d'aire. 

 
 Velocitat mitjana a la sortida. 

 
 Nivell de soroll, mesurat en dBA a la sortida. 

 
 Nivell d'inducció i relació de temperatures: Atl/Ato, essent: 

 

Atl: diferència màxima entre la temperatura del dard i la del local i  
Ato: diferencia entre la temperatura de l'aire impulsat i la del local. 
 
 Temperatura màxima de treball sense deformacions. 

 
Les preses d'aire exterior o extracció seran d'un material inoxidable i dissenyades per 
impedir l'entrada d'aigua de pluja. 
 
La seva construcció serà robusta i les seves peces, com els difusors i reixes 
d'impulsió i aspiració d'aire, no entraran en vibració ni produïren un nivell sonor 
superior a l'exigit en les normes IT.IC. 
 
 
4.  CANALITZACIONS DE LÍQUID 
 
 
Estaran realitzades pels materials especificats en l'estat d'amidaments. 
 
Si són metàl·liques, s'evitarà en tot el seu recorregut, corrents galvàniques. 
 
Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció, s’utilitzaran peces 
corbes (no colzes) de les mateixes característiques que les especificades respecte a 
les canonades. 
 
Només es permetrà el doblegament de canonades per a diàmetres inferiors a 25 mm 
(DN) i prèvia conformitat de la Direcció Tècnica. 
 
Les suspensions seran galvanitzades mitjançant platines, vareta roscada i pont 
lliscant. 
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En els punts on sigui necessari, es col·locaran suspensions autotensats que 
permetin la lliure dilatació i dilatadors fins i tot quan no estiguin inclosos en l'estat 
d'amidaments. 
Les càrregues mínimes que suportaran els elements d'ancoratge són els següents: 
 
Diàmetre (mm)    Càrrega mínima (Kp) 
______________________________________________________ 
DN >=80      500 
DN     90      850 
DN 100      850  
DN 150      850 
DN 200      1300 
DN 250      1800 
DN 300      2350 
DN 350      300 
DN 400      3000 
DN >=450      4000 
 
ESTESA DE CANONADES 
 
S'ajustarà a lo indicat en els plànols cuidant el correcte paral·lelisme entre sí i amb 
l'estructura dels locals on transcorrin. 
 
En les alineacions rectes, les derivacions seran inferiors al 2/000 i els pendents 
s'executaran, perquè no hi hagi en cap punt bosses d'aire, amb una inclinació no 
inferior al 0,2% en els trams horitzontals. 
 
Abans de la seva connexió a aparells es realitzarà una prova a una pressió de 10 
Kg/cm2 durant 24 hores, i l'acceptació serà firmada per la Direcció Tècnica. 
 
La separació entre canonades o paraments, amb el seu aïllament si és necessari, no 
serà inferior a 3 cm. al circuit de canonada estarà identificat en tota la seva extensió 
amb els colors normalitzats DIN. 
 
PASSAMURS 
 
En els passos de forjaments, envans o qualsevol element constructiu, es disposaran 
maniguets protectors que deixin espai lliure voltant la canonada o d'aquesta amb el 
seu aïllament, havent-se d'omplir l'esmentat espai amb matèria plàstica i tapats els 
finals amb rosetó. 
 
CANONADES OCULTES 
 
Només s'autoritzaran canalitzacions enterrades o encastades, quan l'estudi del 
terreny asseguri la seva no agressivitat, o es previngui la corresponent protecció 
aprovada per la Direcció Tècnica. 
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VÀLVULES 
 
Totes les vàlvules seran fàcilment accessibles i no s’instal·laran els seus brots per 
sota el pla horitzontal de l'eix de la canonada. 
 
Tots els elements de producció tèrmica i unitats terminals estaran connexionats a la 
xarxa de canonades mitjançant vàlvules, per a poder ser reparats sense necessitat 
de buidar tota la instal·lació. 
 
La pèrdua de càrrega de les vàlvules, completament obertes, amb un cabal igual al 
de la canonada d'igual diàmetre, seleccionat per a una pèrdua de càrrega màxima no 
serà superior als valors indicats a continuació: 
 
Tipus de vàlvula    Pèrdua de càrrega en m.c.a. 
______________________________________________________ 
Comporta, esfera o papallona    1 
 

Seient        5 
 

Retenció       10 
 
BOMBES DE CIRCULACIÓ 
 
En instal·lacions amb potència de bombeig superior a 5 kW s’instal·laran dues 
bombes en paral·lel, una de respecte, o bé es deixarà l'espai suficient per a la 
segona bomba. 
 
Abans i després de cada bomba, es muntarà un hidròmetre. 
 
El conjunt motor-bomba serà fàcilment desmuntable, estarà alienat amb respecte a 
la canonada i subjecte a aquesta mitjançant connexions elàstiques, a excepció les 
del tipus accelerador. 
 
No existirà aigua de goteig, ni elements en moviment que siguin perillosos per al 
visitant. 
 
 
5.  AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 
Els aparells, equips i conduccions hauran de quedar aïllats d'acord amb les 
exigències de caràcter mínim que s'indiquen. 
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INSTAL·LACIONS AMB FLUIDS CALENTS 
 
a) Conduccions que discorren per locals no calefactats: 
 
Per a una conductivitat tèrmica de 0,04 W/m ºC a 20 ºC el gruix serà com a mínim 
l'indicat en la taula adjunta: 
 
Diàmetre en mm       Temp. fluid en ºC 
       40 a 65 66 a 100 
_____________________________________________________ 
 

Fins a 32          20      20 
 

De 33 a 50          20        30 
 

De 51 a 80          30      30 
 

De 81 a 125          30      40 
 

Superior a 125         30      40 
 
b) Conduccions que discorren per l'exterior: 
 
El gruix serà l'indicat en la taula anterior incrementat en 10 mm. 
 
c) Generadors de calor, acumuladors i bescanviadors de calor: 
 
Quan la superfície de pèrdues sigui superior a 2 m2, el gruix serà com a mínim de 50 
mm. Per a superfícies menors de 2 m2, el gruix mínim serà de 30 mm. 
 
INSTAL·LACIONS AMB FLUIDS FREDS 
 
a) Conduccions que discorren per locals (incloses vàlvules, filtres, etc.): 
 
Per a una conductivitat tèrmica igual a l'anterior, el gruix serà com a mínim l'indicat 
en la taula adjunta: 
 
Diàmetre en mm               Temp. fluid en ºC 
     -10 a 0         0 a 10       major de 10 
______________________________________________________ 
 

Fins 32     30 0 20 
 

De 33 a 50 40 30 20 
  

De 51 a 80 40  30 30 
 

De 81 a 125 50  40 30 
 
Superior a 125 50  40 30 
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El gruix haurà de ser superior a l'indicat en taula si no s'eviten condensacions 
superficials. 
 
b) Conduccions que discorren per l'exterior: 
 
El gruix serà l'indicat en la taula anterior incrementat en 20 mm. 
 
c) Evaporadors, acumuladors i bescanviadors de calor: 
 
Quan la superfície sigui superior a 2 m2, el gruix mínim serà de 50 mm. Per a 
superfícies menors de 2 m2, el gruix mínim serà de 30 mm. 
 
MATERIALS 
 
El material d'aïllament no contindrà substàncies que ajudin la formació de 
microorganismes en ell. No despendrà olors ni patirà deformacions com a 
conseqüència de temperatura o condensació. 
 
Serà compatible amb la superfície a que ha d'ésser aplicat, sense provocar corrosió i 
estarà constituït per material incombustible. 
 
COL·LOCACIÓ 
 
Abans de la seva col·locació s'haurà d'haver tret de la superfície que s'ha d'aïllar, tota 
matèria estranya i quan sigui d'acer, es disposaran com a mínim dues capes de 
pintura antioxidant i capa bituminosa. 
 
Quan el gruix de l'aïllament exigit, requereixi vàries capes d'aquest, es procurarà que 
les juntes no coincideixin. 
 
En les conduccions i equips situats a la intempèrie l'acabament restarà impermeable 
i inalterable. 
 
Totes les peces del material aïllant no presentaran defectes o expoliacions. 
 
En les vàlvules, brides i accessoris que s'hagin d'aïllar, s'executaran casquets 
desmuntables proveïts de tancament de palanca, per al seu senzill desmuntatge. 
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6.  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
TERMÒSTATS AMBIENT 
 
L'escala de temperatura estarà compresa al menys entre 10 i 30 ºC, portarà 
marcades les divisions corresponents als graus i es marcarà la xifra al menys cada 5 
graus. 
 
L'error màxim obtingut en laboratori, entre la temperatura real i la marcada, serà com 
a màxim de 0,5ºC. 
 
El diferencial estàtic no serà superior a 1,5 ºC. 
 
El termòstat resistirà, sense modificacions de característiques, 10000 cicles 
d'obertura i tancament, a la màxima càrrega prevista per al circuit menat pel 
termòstat. 
 
SONDES DE TEMPERATURA 
 
El temps de resposta al passar de 18 ºC a 22 ºC ha de ser al menys de: 10 minuts, 
per a arribar al 67% del valor de la resistència a 22 ºC. 
 
Per a sondes exteriors el temps emprat serà de: 30 minuts i per a sondes d’immersió 
de: 5 minuts. 
 
Els materials de la sonda no patiran deformacions o corrosions en l'ambient en què 
estarà situada. 
 
CENTRALS DE REGULACIÓ 
 
La posta a punt d'aquests tipus d'aparells es realitzarà per un tècnic especialitzat de 
l'empresa distribuïdora, reconeguda pel fabricant. 
 
VÀLVULES MOTORITZADES 
 
Les vàlvules estaran construïdes amb materials inalterables pel fluid circulant. 
 
 
7. RECEPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 
GENERALITATS 
 
La recepció de la instal·lació té com objecte comprovar que aquesta compleix les 
Prescripcions Tècniques, així com realitzar una posta en marxa correcta i comprovar 
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mitjançant assaigs, les prestacions de confortabilitat, exigències d'ús racional de 
l'energia, contaminació ambiental, seguretat i qualitat exigides. 
 
PROVES ESPECÍFIQUES 
 
A més a més de les proves realitzades al llarg de l'execució, en especial dels trams 
de conduccions de fluids que resten ocults, l’instal·lador realitzarà les següents 
proves en presència de la Direcció Facultativa. 
 
A. EQUIPS FRIGORÍFICS O CENTRALS TÈRMIQUES 
 
Es determinaran les eficiències energètiques en condicions de treball, o bé, un 
certificat de proves si l'equip ha estat muntat a fàbrica. En les calderes es 
comprovaran: consums de combustible, temperatures, CO2 i índex de Bacarach de 
fums, % CO i pèrdues d'escalfor a les xemeneies. 
 
B. MOTORS ELÈCTRICS 
 
Es comprovarà el funcionament de cadascun motor i els consums, prenent nota 
d'aquests. 
 
C. CLIMATITZADORS 
 
Es realitzaran mesuraments termohigromètrics i de pressions en climatitzadors, 
ventiloconvectors, evaporadors, bescanviadors, etc. 
 
D. SEGURETAT I CONTROL 
 
Es comprovaran els tarats dels elements de seguretat i el correcte funcionament dels 
elements de control. 
 
E. CIRCUITS HIDRÀULICS 
 
A més de les proves d'estanqueïtat amb el fluid a temperatura de règim, es 
realitzaran proves de lliure dilatació a temperatures extremes. 
 
F. DISTRIBUCIÓ D'AIRE 
 
Es verificaran velocitats d'aire en conductes, sortides i entrades d'aire i les residuals 
a l'ambient, i tanmateix, el nivell acústic de l'equip i en la zona ocupada, prenent nota 
dels resultats. 
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G. ESTACIONS TERMOHIGROMÈTRIQUES. 
 
Es comprovaran les condicions interiors en règim d'estiu o hivern, a temperatura 
exterior de projecte durant la Recepció Provisional, i es realitzarà una segona 
comprovació, en el regim invers a l'anterior. 
 
INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR 
 
Abans de realitzar l'acte de Recepció Provisional l’instal·lador presentarà la següent 
documentació: 
 
1. Resultats de les Proves Específiques esmentades. 
 
2. Manual d'Instruccions de FUNCIONAMENT i de MANTENIMENT. 
 
3. Llibre de Manteniment, preceptiu a les instal·lacions d'una potència tèrmica 
superior a 100 kW. 
 
4. Plànols 'as built' en paper vegetal i tres copies, i informació dels equips instal·lats. 
 
5. Esquema de principi de la instal·lació en impressió indeleble, emmarcat per a la 
seva col·locació a la sala de màquines. 
 
GARANTIA 
 
Durant el període de garantia, no menor a un any des de la data de la Recepció 
Provisional, l’instal·lador efectuarà les reparacions pertinents sense càrrec econòmic 
a excepció de les que es derivin d'un mal ús de l'equip. 
 
Després de l'acte de la recepció provisional, la responsabilitat de la conducció i 
manteniment de la instal·lació es transmet a la propietat, sense perjudici de les 
responsabilitats de garantia que obliguin a l’instal·lador. 
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1. GENERALITATS 
 
 
Les canonades seran instal·lades de forma ordenada, utilitzant sempre que sigui 
possible, tres eixos perpendiculars entre si i paral·lels als elements estructurals de 
l’edifici, excepte els pendents que hagin de donar-se a les canonades. 
 
Les canonades s’instal·laran com més a prop millor dels paraments, deixant 
únicament l’espai suficient per manipular l’aïllament tèrmic, si existeix, i vàlvules, 
purgadors, etc. 
 
La distància mínima entre canonades i elements estructurals o d’altres serà de 5 cm. 
 
Les canonades, qualsevol que sigui el fluid que transportin, correran sempre per sota 
de les canalitzacions elèctriques. 
 
 
2. CANONADES D’AIGUA SANITÀRIA 
 
 
2.1. Connexions a equips 
 
Les connexions d’equips i aparells a xarxes de canonades es faran sempre de 
manera que la canonada no transmeti cap esforç mecànic a l’equip, degut al pes 
propi, ni l’equip a la canonada, degut a vibracions. 
 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables mitjançant acoblaments per 
brides o rosques, a fi de facilitar l’accés a l’equip en cas de substitució o reparació. 
Els elements accessoris de l’equip, com vàlvules d’intercepció, vàlvules de regulació, 
instruments de mesura i control, maniguets amortidors de vibracions, etc, hauran 
d’instal·lar-se abans de la part desmuntable de la unió cap a la xarxa de distribució. 
 
Les connexions de canonades a equips o aparells es faran per brides per a 
diàmetres iguals o superiors a DN 65; s’admet la unió per rosca per a diàmetres 
menors o iguals a DN 50. 
 
 
2.2. Corbat de canonades 
 
El cintrat de les canonades, en fred o calent, és recomanable per ser més econòmic, 
fàcil d’instal·lar, reduir el nombre d’unions i disminuir les pèrdues per fricció. Les 
corbes poden fer-se corrugades per conferir major flexibilitat. 
 
Quan una corba hagi estat efectuada per cintrat, no es presentaran deformacions de 
cap mena, ni reducció de la secció transversal. 
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Les corbes es realitzaran per cintrat dels tubs, en fred fins DN 50 i en calent per a 
diàmetres superiors, o bé utilitzant peces especials. 
 
El radi de corbatura serà el més gran possible, depenent de l’espai disponible. L’ús 
de colzes a 90 graus serà permès solament quan l’espai disponible no deixi una altra 
alternativa. 
 
En els tubs d’acer soldat el cintrat es farà de forma que la soldadura longitudinal resti 
sempre en correspondència de la fibra neutra de la corba. 
 
 
2.3. Pendents 
 
La col·locació de la xarxa de distribució del fluid es farà sempre de manera que 
s’eviti la formació de bosses d’aire. 
 
Els trams horitzontals tindran sempre un pendent mínim del 0,2%, cap al purgador 
més proper (0,5% en cas de circulació natural); aquest pendent es mantindrà en fred 
i calent. 
 
Quan, donades les característiques de l’obra, s’hagi de reduir el pendent, s’utilitzarà 
el diàmetre de canonada immediatament superior. 
 
El pendent serà ascendent cap al purgador més proper i/o cap el vas d’expansió, 
quan aquest sigui de tipus obert, i preferiblement en el sentit de circulació del fluid. 
 
 
2.4. Dilatacions 
 
Les dilatacions que pateixen les canonades al variar la temperatura del fluid han de 
compensar-se a fi d’evitar trencaments en els punts més dèbils, que són les unions 
entre canonades i amb els aparells, on acostumen a concentrar-se els esforços de 
dilatació i contracció. 
 
D’acord amb el traçat de canonades s’aprofitaran els freqüents canvis de direcció 
amb corba de llarg radi, perquè la xarxa de canonades sigui flexible i pugui suportar 
els canvis de longitud. 
 
Tot i així, a les esteses de canonades de gran longitud, horitzontals o verticals, 
s’haurà de compensar els moviments de la canonada mitjançant dilatadors axials. 
 
Els dilatadors hauran de situar-se sempre entre dos punts fixos i hauran de ser 
calculats de tal manera que puguin absorbir la dilatació deguda a la màxima variació 
de temperatura previsible. 
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L’esforç que es genera a les fibres del material de la canonada no podrà ser superior 
a 80 N/mm2. 
 
Els suports entre els punts fixats hauran de permetre el lliure moviment de la 
canonada, bé perquè aquesta pugui córrer sobre el suport mitjançant un patí, bé per 
la flexibilitat del mateix suport. 
 
Si el dilatador és apte per absorbir solament esforços en sentit axial, als dos costats 
del mateix hauran d’instal·lar-se suports - guia. 
 
Els dilatadors seran del tipus de manxa o lira i estaran fabricats amb el mateix 
material que la canonada. 
 
Els compensadors de manxa tindran els extrems d’acer al carboni preparats per 
soldar a la canonada per a diàmetres fins DN 50 inclòs: per a diàmetres superiors, 
les connexions es faran mitjançant brides d’acer, de pressió nominal adequada a la 
pressió de treball del sistema de distribució. 
 
 
2.5. Purgues d’aire i buidats 
 
L’eliminació d’aire en els circuits s’obtindrà de forma diferent segons el tipus de 
circuit. 
 
Als circuits de tipus obert, com els de distribució d’aigua freda o calenta, per a usos 
sanitaris o circuits de torre de refrigeració, les canonades tindran un lleuger pendent, 
de l’ordre del 0,2%, cap a les "obertures" del circuit (aixeteria i torre), de tal manera 
que l’aire es vegi afavorit a la seva tendència a desplaçar-se cap a les parts 
superiors del circuit i, ajudada també pel moviment de l’aigua, vingui eliminada 
automàticament. 
 
A tots els punts alts haurà de col·locar-se un purgador que, de forma manual o 
automàtica, elimini l’aire que s’acumuli. 
 
Quan s’utilitzin purgadors automàtics, aquests seran de tipus de flotador de DN 15, 
adequats per a la pressió d’exercici del sistema. 
 
Els purgadors hauran de ser accessibles i, excepte quan estiguin instal·lats sobre 
certes unitats terminals, la sortida de la barreja aire-aigua haurà de conduir-se a un 
lloc visible. Sobre la línia de purga s’instal·larà una clau d’esfera DN1 15. 
 
Totes les xarxes de distribució d’aigua hauran de poder-se buidar total i parcialment. 
 
La connexió entre el punt de buidat i el desguàs quedarà de forma que el pas 
d’aigua resti perfectament visible. 
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2.6. Cops d’Ariet 
 
Per prevenir els efectes de cops d’ariet provocats per la ràpida obertura o tancament 
d’elements com vàlvules de retenció instal·lades en impulsió de bombes i, en circuits 
d’aigua sanitària, d’aixetes, hauran d’instal·lar-se elements amortidors en els punts 
propers a les causes que els provoquen. 
 
En circuits d’aigua per a usos sanitaris, el dispositiu es col·locarà al final de les 
columnes o de ramals importants. 
 
En els circuits en els que el cop d’ariet pugui ser provocat per vàlvules de clapetes i, 
en circuits de dimensions superiors a 200 mm, substituir les vàlvules de retenció per 
vàlvules de papallona motoritzades amb acció tot - res. 
 
 
2.7. Alimentació de xarxes tancades 
 
El circuit d’alimentació de les xarxes tancades de distribució disposaran almenys 
d’una vàlvula de retenció i dues d’intercepció, abans i després de la de retenció del 
tipus d’esfera. 
 
El diàmetre de la canonada d’alimentació d’aigua estarà d’acord amb el que prescriu 
la norma. 
 
L’alimentació d’aigua al sistema podrà realitzar-se a través del vas d’expansió. 
 
 
2.8. Proteccions 
 
Tots els elements metàl·lics que no estiguin degudament protegits contra l’oxidació 
pel fabricant, com canonades, suports i accessoris d’acer negre, seran recoberts per 
dues mans de pintura antioxidant a base de resines sintètiques acríliques 
multipigmentades amb mini de plom, cromats de cinc i òxids de ferro. 
 
La primera mà es donarà del muntatge de l’element metàl·lic, prèvia una acurada 
neteja i successiu assecat de la superfície a protegir. 
 
La segona mà es donarà amb l’element metàl·lic col·locat al lloc definitiu 
d’emplaçament, fent servir una pintura de color netament diferent de la primera. 
 
 
2.9. Suports 
 
Els recolzaments de les canonades seran en general suficientment ferms perquè el 
pes propi de les mateixes, plenes d’aigua i calorifugades, no produeixi fletxes 
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superiors al 2 per mil, ni exerceixin cap esforç sobre equips i aparells als que 
estiguin unides. 
 
La subjecció es farà preferentment a les parts centrals dels tubs, deixant lliures 
zones de possible moviment com les corbes. Quan hagin d’evitar-se desplaçaments 
transversals o girs en punts com unions o en correspondència de compensadors 
axials de dilatació, el suport serà dissenyat com element de guia dotat de seient 
lliscant. 
 
Les grapes i armelles seran de forma tal que permetin un desmuntatge fàcil dels 
tubs, exigint-se la utilització de material elàstic entre l’element de subjecció i 
canonada. 
 
Existirà almenys un suport entre cada dues unions de canonades i, amb preferència, 
es col·locaran aquests al costat de cada unió. 
 
S’evitarà ancorar la canonada a parets amb gruix inferior a 8 cm, en el cas que fos 
necessari, l’ancoratge s’efectuarà mitjançant tacs de fusta o plaques metàl·liques. 
 
Els suports de la canalitzacions verticals subjectaran la canonada en tot el seu 
contorn; seran desmuntables per permetre, després d’estar ancorats, col·locar i 
treure la canonada. Les canonades verticals seran suportades a nivell de cada pis. 
 
Els suports hauran de ser de material resistent a la corrosió o estar protegits contra 
la mateixa. 
 
La canonada estarà ancorada de manera que els moviments siguin absorbits pels 
compensadors de dilatació i per la pròpia flexibilitat del traçat. Els ancoratges seran 
suficientment ferms per resistir qualsevol empenta normal. 
 
Quan una canonada creui una junta de dilatació de l’edifici haurà d’instal·lar-se un 
element elàstic que permeti que els dos eixos de la canonada, abans i després de la 
junta, puguin situar-se en plànols diferents. 
 
Els col·lectors se suportaran degudament sobre una paret o el sòl i, en cap cas, 
descansaran sobre generadors o d’altres aparells. 
 
Queda prohibit el soldat de la canonada als suports o elements de subjecció, encara 
quan es tracti d’un punt fix. 
 
Els suports es construiran amb perfils normalitzats i la seva subjecció es realitzarà 
amb varilles roscades d'acer cadmiat, fortament fixades a l’estructura de l'edifici. 
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3. CANONADES DE DESGUASSOS 
 
 
Els tubs de polipropilè emprats en desguassos tindran un gruix mínim de 3,2 mm i la 
seva superfície serà llisa i de color uniforme. 
 
Les unions es realitzaran prèvia una acurada neteja de la superfície que haurà 
d’entrar en contacte i amb el material per a soldadura en fred recomanat pel 
fabricant. 
 
Els talls de les canonades s’efectuaran segons un plànol perpendicular a l’eix del 
tub, netejant-lo de rebaves. 
 
El tub es col·locarà sobre superfícies llises, exemptes de materials punxants 
(enderrocs, etc.); els suports de canonades penjades no tindran una separació major 
de 80 cm. 
 
Els canvis de sentit de diàmetre, així com els empelts, es realitzaran utilitzant les 
adequades peces especials, quedant prohibit manipular aquest material en obra amb 
calor. 
 
No es permetrà la instal·lació de tubs en contacte amb canonades que transportin un 
fluid calent. 
 
La unió a les vàlvules de desguàs dels aparells es realitzarà mitjançant peces 
especials. 
 
Els baixants es muntaran perfectament a plom, tolerant-se desviacions no superiors 
a 2 graus. 
 
La subjecció dels tubs es farà mitjançant armelles, a raó d’una per tub i per planta, 
fixades fermament al forjat o al parament, permetent, al mateix temps, la lliure 
dilatació del tub. 
 
S'haurà de tenir cura particularment de la instal·lació de peces especials que 
permetin la lliure dilatació de material, sobretot quan es tracti de materials plàstics. 
 
Les unions es realitzaran utilitzant peces especials i seguint les instruccions del 
fabricant en tot el que fa referència al líquid netejador i la cola d’enganxar. 
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4. PROVES HIDROSTÀTIQUES 
 
 
4.1. Generalitats 
 
Totes les xarxes de distribució d’aigua per a usos sanitaris, d’evacuació d’aigües 
fecals i pluvials, de circulació de fluids i d’aigua contra incendis, etc, han de ser 
provades hidrostàticament abans de restar ocultes per obres de ram de paleta o pel 
material aïllant, a fi de provar la seva estanqueïtat. 
 
Les proves podran fer-se, si així ho requereix la planificació de l’obra, subdividint la 
xarxa en parts. 
 
Les proves requereixen, inevitablement, l’obturament dels extrems de la xarxa, quan 
no estiguin instal·lades les unitats terminals. Aquests taps hauran d’instal·lar-se en el 
decurs del muntatge de la xarxa, de tal manera que serveixin al mateix temps per 
evitar l’entrada de matèries estranyes. 
 
Abans de la realització de les proves d’estanqueïtat, la xarxa s’haurà netejat, 
omplint-la i buidant-la el nombre de vegades que sigui necessari, utilitzant, 
eventualment, productes detergents. 
 
Per a les proves de xarxes amb aigua a pressió, els passos previstos a seguir per tal 
d’efectuar l’assaig d’estanqueïtat són els següents: 
 
S’omple la instal·lació eliminant totes les bosses d’aire que puguin haver-se format. 
 
Es pressuritza l’aigua de la xarxa amb una bomba de mà (serà difícil assolir la 
pressió de prova si la xarxa conté aire). 
 
Es comprova la pressió assolida amb un manòmetre de pressió, d’adequada escala, 
degudament calibrat i comprovat. 
 
Es tanca l’escomesa d’aigua procedent del bombí amb una vàlvula d’esfera. 
 
La pressió hidrostàtica assolida haurà de mesurar-se en el punt més baix de la 
xarxa. 
 
 
4.2. Xarxes d’aigua sanitària 
 
Com a prova preliminar, es pressuritzarà la xarxa, sense aixeteria i amb els extrems 
tapats, fins assolir una pressió de prova igual a 1,5 vegades la pressió de servei, 
amb un mínim de 10 bar. La pressió haurà de mantenir-se durant 24 hores sense 
acusar una pèrdua superior al 5%. Es a dir: la pressió al final de les 24 hores haurà 
de ser igual o superior a 0,95 vegades la pressió de prova. 
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La prova final es farà sobre la xarxa en el seu conjunt, amb aixeteria, bombes, 
valvuleria, dipòsit hidropneumàtic, etc, muntats. 
 
S’assolirà una pressió igual a 1,2 vegades la pressió d’exercici, amb un mínim de  6 
bar. La pressió al final d’un període de temps de 12 hores no podrà descendir per 
sota de 0,95 vegades la pressió de prova. 
 
Després d’haver completat les proves i abans de posar el sistema en operació, la 
xarxa de distribució d’aigua haurà de reomplir-se a la seva totalitat amb una solució 
que contingui al menys 50 parts per milió de clor lliure. Se sotmet el sistema a una 
pressió de 4 bar i durant 6 hores, com a mínim, s’aniran obrint totes les aixetes, una 
per una, perquè el clor actuï en tots els ramals de la xarxa. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
El plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals 
s’haurà de desenvolupar la realització de la instal·lació de Protecció contra incendis. 
 
Les condicions tècniques  a complimentar en aquest document, assenten les bases 
sobre normativa, especificacions de materials, execució, proves, posta en marxa i 
control de qualitat. 
 
 
2. REGLAMENTS 
  
 
2.1. Decrets, Ordres i Normes 
 
Totes les unitats d’instal·lació que s’executin, es realitzaran observant i 
complimentant  el prescrit en els reglaments següents: 
 
Reial Decret 2177/1996 del 4 d’octubre, pel que s’aprova la norma bàsica de la 
edificació NBE-CPI-96. Condicions de protecció contra incendis en els edificis. 
 
Reial Decret 1942/1993 del 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Ordre del 16 d’abril de 1998 sobre normes de procediment i desenvolupament del 
Reial Decret 1942/1993. Revisió del Reglament, Annex 1 i apèndix. 
 
Normes UNE. Instal·lacions de Protecció contra Incendis 3a. Edificació Part 1 i 2 
d’AENOR. 
 
MIE.APQ.001. Emmagatzemament de líquids inflamables i combustibles. B.O.E. de 
30/07/91. 
 
Reial Decret 1562/1998, del 17 de juliol. Modificació Instrucció Tècnica 
Complementària MI-IP02. Parcs d’emmagatzemaments de líquids petrolífers. 
 
Reial Decret 1427/1997, del 15 de setembre pel que s’aprova la instrucció tècnica 
complementaria MI-IP-03, instal·lacions petrolíferes per a ús propi. 
 
Reial Decret 2413/1973, del 20 de setembre, pel que s’aprova el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió i R.D. 2295/1985 del 9 d’octubre i totes les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut. 
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3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERÈNCIA 
 
 
La documentació tècnica de referència: 
 
1. Normes Tecnològiques de la Edificació NTE. 
2. Recomanacions dels fabricants d’equips i materials. 
3. Regles tècniques Cepreven. 
 
 
4. PLÀNOLS 
 
 
4.1. Plànols de Muntatge 
 
Abans d’iniciar qualsevol treball,  l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció 
Facultativa, per a la seva comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els 
detalls necessaris i esquemes,  per a la seva correcta interpretació, construcció i 
muntatge. 
 
Qualsevol treball executat sense aquesta comprovació, serà a càrrec i sota el risc de 
l’instal·lador. 
 
Els plànols de muntatge, es realitzaran en base a la documentació del Plec i 
considerant les modificacions que hi hagués durant la realització, aprovades per la 
Direcció Facultativa. 
 
 
5. EQUIPS I MATERIALS 
 
 
5.1. Generalitats 
 
Tots els equips i materials tindran les capacitats i característiques fonamentals 
exigides en les Especificacions del material. 
 
Compliran en tot el referent a les seves característiques, les normes Standard de 
fabricació normalitzada vigents. 
 
 
5.2. Qualitat 
 
Tots el equips i materials utilitzats en aquesta instal·lació hauran de ser de la millor 
qualitat, havent-se de presentar els certificats corresponents i les mostres dels 
materials que així es requereixi, abans de l’adquisició dels mateixos, per a la seva 
deguda comprovació i acceptació, per la D.F., de ser necessari. 
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Equips d’importació  
 
Podran exigir-se els certificats d’origen i les proves necessàries a càrrec dels 
instal·ladors per a complimentar el requisits de la Reglamentació espanyola. 
 
 
6. EXECUCIÓ DEL TREBALL. 
 
 
6.1. Generalitats 
 
Tots els tipus de treballs d’aquesta instal·lació, es realitzaran aplicant les tècniques 
adequades i d’acord amb la documentació tècnica de referència, i particularment 
amb les normes de pràctiques recomanades pels fabricants dels equips i materials 
en qüestió. 
 
 
6.2. Requisits previs 
             
Quan sigui necessari, o sigui sol·licitat, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva 
comprovació i aprovació per la Direcció Facultativa, els documents següents: 
 
Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement 
als d’aquest Projecte. 
 
Documentació tècnica complerta dels equips i materials a instal·lar. 

 
Mostres dels materials que s’hagin reunit, amb temps suficient per que puguin ser 
revisades i aprovades abans de la seva adquisició. 
 
Aquests documents i els seus justificants, es presentaran per triplicat a la Direcció 
Facultativa per a ser sotmesos a la seva aprovació amb antelació a la data prevista 
per a iniciar l’execució dels treballs  que figurin en ells. 
 
 
6.3. Protecció dels equips i materials 
 
Durant l’execució, l’instal·lador haurà de tenir cura dels equips i materials, protegint-
los contra la pols i els cops, segons el tipus de material.  
 
Tots els extrems de les canonades i conductes, que estiguin oberts, es protegiran 
amb taps, tot el temps que sigui necessari. 
 
L’instal·lador comprovarà, rigorosament abans de tancar el diferents trams 
d’aquestes conduccions, que no quedin en el seu interior cap objecte o restes de 
materials, que poguessin interferir posteriorment en el seu bon funcionament.  
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De ser així, l’instal·lador haurà de reparar pel seu compte els danys ocasionats. 
 
Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els 
mateixos en bona presència fins a l’acabament i lliurament de la instal·lació. 
 
Necessitats d’espai 
 
Tots els components d’aquesta instal·lació hauran de situar-se en els espais 
designats i es deixarà l’espai raonable d’accés pel seu manteniment i reparació. 
 
L’instal·lador ha de verificar els espais requerits per tots els equips. 
 
 
7. CRITERIS D’AMIDAMENTS 
 
 
Els amidaments dels treballs parcials i totals executats, amb fins de certificació, es 
realitzaran sobre la unitat complerta de material instal·lat, prenent com a base les 
Normes NTE (Normes Tècniques de l’Edificació).   
 
En general cap preu ha d’estar subjecte a variacions de la paritat de l’euro amb 
respecte a d’altres monedes. 
 
Maquinaria i elements en general 
 
Transport i col·locació en el seu lloc d’emplaçament. 
Connexionat elèctric (potència i comandament). 
Connexionat de canonades. 
Suports. 
Posta en marxa. 
Proves. 
Certificats de qualitat i característiques tècniques. 
Assegurances. 
Garanties. 
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Canonades 
 
El preu ha d’incloure: 
 
Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 
Tots els accessoris necessaris. 
Raspallat i pintat segons especificació. 
Suports. 
Equip de soldadura. 
Proves hidràuliques. 
Certificat de qualitat. 
 
L’amidament s’efectuarà per metre lineal de canonada instal·lada, amb la part 
proporcional d’accessoris i suports establerta. 
 
Línies elèctriques 
 
El preu ha d’incloure: 
 
Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 
Material auxiliar. 
Suports. 
Proves. 
Certificat de qualitat. 
 
L’amidament s’efectuarà per metre lineal de línia instal·lada amb la part proporcional 
d’accessoris i suports establerta. 
 
 
8. CONTROL DE QUALITAT 
 
 
8.1. Abast 
 
Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció 
Facultativa, realitzarà el Control de Qualitat següent: 
 
De tots els equips i material a utilitzen la instal·lació. 
Dels mètodes d’execució. 
De les proves parcials i totals. 
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8.2. Nivell de control 
 
El nivell de control a realitzar ve establert en les especificacions dels equips i 
materials i per l’aplicació de les normes de  referència, Reglaments i Documentació 
Tècnica de Referència, d’aquest document. 
 
 
8.3. Control dels equips i materials 
 
Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels 
certificats de fabricació, amb indicació de les normes sota les quals van ser 
construïts i aprovats. 
 
Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria. 
 
Abans de l’adquisició dels equips i materials, s’haurà de disposar dels Certificats 
corresponents i de les mostres dels materials que  es sol·licitessin, per la seva 
deguda comprovació i acceptació per la Direcció Facultativa, o de la seva 
desestimació, si així es considerés necessari. 
 
Quan un equip o material no vagi acompanyat del seu certificat de qualitat, a criteri 
de la Direcció Facultativa, l’instal·lador i pel seu compte, haurà d’aconseguir el 
certificat d’assaig. 
 
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin 
homologació espanyola.  
 
 
8.4. Control de l’execució 
 
L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes 
sota les quals realitzarà els treballs, sense poder començar-ne cap fins no haver 
estat aprovat per la Direcció Facultativa. 
 
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa, realitzarà les corresponents 
inspeccions, comprovant tant si els materials, com la qualitat de l’execució, compleix 
les condicions imposades.  
 
 
8.5. Control de les proves 
 
L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials 
i definitives necessàries. 
 
Aquestes proves seran presentades per escrit i per triplicat. 
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La direcció Facultativa, controlarà les proves, per a comprovar si la prestació 
realitzada es satisfactòria o no. 
 
En cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’efectuar pel seu compte, tots els canvis i 
reparacions necessàries per a obtenir unes proves satisfactòries. 
 
Les proves seran efectuades d’acord amb les Normes Vigents al respecte,  i segons 
les indicacions contingudes en aquest plec. 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Generalitats 
 
La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar  que la mateixa 
compleix les prescripcions de la Reglamentació vigent i les especificacions de les 
Instruccions Tècniques, com realitzar una posta en marxa correcta i comprovar, 
mitjançant els assaigs que es requerissin, les prestacions de seguretat i qualitat que 
són exigides.  
 
Proves  Parcials 
 
Durant l’execució hauran d’haver-se fet proves parcials, controls de recepció, etc... 
de tots els elements assenyalats per la Direcció Facultativa.  Particularment, totes 
les unions o trams de tubs i instal·lacions que, per necessitat de l’obra , hagin de 
quedar ocults, hauran de ser exposats per a la seva inspecció o expressament 
aprovats abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. 
 
Proves Finals 
 
Finalitzada la instal·lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt, a les proves 
que s’indiquen, sense perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa 
de la instal·lació.  
 
Proves i comprovacions generals 
 
Durant el muntatge, s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els 
materials instal·lats corresponguin exactament als específics o aprovats 
posteriorment. Es podrà exigir, fins i tot, que es descobreixin els conductes ja 
introduïts dintre els tubs, per efectuar la comprovació. Al final de l’obra, amb 
independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la Delegació 
d’Indústria, es portaran a terme les comprovacions següents:    
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Proves d’aïllament 
 
Amb el “Megger” i a la tensió mínima de 500 V. s’haurà d’aconseguir que, a tots els 
trams de les línies de resistència d’aïllament entre conductors, no sigui inferior a 10 
Mega Ohms. Entre els conductors i el terra, el resultat haurà de ser igual.  
 
Comprovació de circuits i fases 
 
Es comprovarà que s’hagin seguit els colors del codi especificats en el capítol 
corresponent. Es desconnectaran dues fases i es comprovarà l’altre. Els receptors 
que hauran de funcionar, correspondran als circuits assenyalats en el plànol i el color 
dels conductors haurà de coincidir amb el previst en totes les caixes, pannells, etc.   
Comprovació de les proteccions 
 
Tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la seva activació 
mitjançant curtcircuits i sobre intensitats. S’hauran de facilitar els dispositius 
adequats per aquestes proves, sense que quedi afectada la instal·lació. 
 
Tots els guardamotors s’hauran de comprovar, per assegurar que els relés de 
protecció corresponen a les intensitats dels motors a protegir. 
 
Comprovació de la resistència del terra 
 
Tots els terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència 
òhmica no haurà de ser superior a la indicada en les especificacions. Al final de les 
proves s’haurà de lliurar un certificat amb aquests resultats.   
 
Prova  de funcionament 
 
Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, 
motors, etc... de manera que satisfaci les condicions del projecte. 
 
Recepció provisional 
 
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció 
Facultativa de la Instal·lació, es procedirà a l’acta de recepció provisional de la 
instal·lació. 
Amb aquest acte, es donarà per acabat el muntatge de la instal·lació. 
 
Recepció definitiva 
  
Una vegada passat el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o 
defectes de funcionament durant el mateix, o havent estat convenientment 
compensats, la recepció provisional adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense 
la realització de noves proves, a menys que, per part de la Propietat o Direcció 
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Facultativa, s’hagi cursat avís en contra abans de finalitzar el període  de garantia 
establert. 
 
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT 
 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
PROVES I RECEPCIÓ 
 
Generalitats 
 
La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte el comprovar que la mateixa 
compleix les prescripcions de la Reglamentació vigent i les especificacions de les 
instruccions Tècniques, així com realitzar una posta en marxa correcta i comprovar, 
mitjançant els assaigs que siguin requerits, les prestacions de seguretat i qualitat 
que són exigides. 
 
Totes i cadascuna de les proves es realitzaran en presència de la Direcció 
Facultativa de la Instal·lació, la qual en donarà fe per escrit dels resultats. 
  
Proves parcials 
 
Tot al llarg de l’execució, hauran d’haver-se fet proves parcials, controls de recepció, 
etc. de tots els elements que hagi senyalat la Direcció Facultativa. 
 
Proves finals 
 
Acabada la instal·lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt,  a les proves 
que s’indiquin, sense perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de 
la instal·lació. 
 
Recepció provisional 
 
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció 
Facultativa de la Instal·lació, es procedirà a l’acte de recepció provisional de la 
instal·lació. 
Amb aquest acte es donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació. 
 
Recepció definitiva 
 
Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de 
funcionament durant el mateix, o havent estat aquests convenientment solucionats. 
la recepció provisional adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense realització de 
noves proves, a menys que per part de la Propietat o Direcció Facultativa hagi estat 
cursat avís en contra, abans de finalitzar el període de garantia establert. 
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Documentació de recepció 
 
Un cop complimentats els requisits  previstos, es realitzarà l’acte de recepció 
provisional, en el qual la Direcció Facultativa de la instal·lació, en presència de la 
firma instal·ladora, lliurarà al titular de la mateixa, de no haver-ho fet abans, els 
documents següents: 
 
a) Acta de Recepció, subscrita per tots els  presents (per duplicat). 
 
b) Resultats de las proves. 
 
c) Manual d’instruccions a seguir. 
 
d) Projecte d’execució, en el que amb una descripció de la instal·lació, es 
relacionaran totes les unitats i equips utilitzats, senyalant marca, model, 
característiques i fabricant, així  com plànols definitius dels executats, esquema de 
principi, esquema d’esquemes elèctrics.  
 
Per últim un exemplar d’: 
 
e) Esquemes de principi de control i seguretat degudament emmarcat en impressió 
indeleble per a la seva col·locació en la sala de control. 
 
f) Còpia del certificat de la instal·lació presentat davant la Delegació Provincial del 
Ministeri d’Indústria i Energia. 
 
Tot seguit es presenten tres documents (fitxes) per realitzar les proves de les 
instal·lacions. 
 

DETECCIÓ AUTOMÀTICA D’ INCENDIS 

 
Comprovació efectuada per:   Amb data: 
 
INSTAL·LACIÓ 
 
Propietat: 
 
Adreça:       Localitat: 
 
Instal·lador:      Data lliurament: 
 
Altres dades d’interès: 
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DADES DE DISSENY Correcte 

 SI NO 

Completar el següent quadre:   

ZONA 
SUPERFÍCIE 

(m²) 
TIPUS DE 

DETECTOR (1) 
Nº DE 

DETECTORS 
  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
(1) Si en la mateixa zona coexisteixen més d’un tipus de detector, indicar-ho 
clarament repetint la zona. 
 
 
 

Correcte 

 SI NO 

Ubicació de la Central de Senyalització i Control?   

Número de pannells repetidors existents o centrals d’extinció.   

Es disposa de: 
 
Transmissió automàtica de l’alarma a un punt exterior amb vigilància 
permanent.  
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COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ Correcte 

 SI NO 

Detectors existents a la instal·lació:   

 TIPUS 
(H, T o L) 

MARCA MODEL    

       

       

       

       

       

       

Centrals de Senyalització i Control 
 
Marca: 
 
Model: 

  

Incorpora senyalització d’incendis de forma: 
 
ÒPTICA     ACÚSTICA   

  

Incorpora senyalització d’avaria, diferent  de la d’incendis de forma: 
 
ÒPTICA     ACÚSTICA   

  

Està l’alimentació elèctrica constituïda per la xarxa convencional i per 
bateries d’acumuladors? 

  

 

 
CONCEPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Correcte 

 SI NO 

S’estén la instal·lació a tots els espais?   

 
 
NÚMERO I IMPLANTACIÓ DELS DETECTORS 

Correcte 

 SI NO 

Existeix  com a mínim un detector en cada local de la zona vigilada?   

Són les distàncies entre detectors i murs superiores a 0,5 m, 
exceptuant passadissos de menys d’1 m. d’amplada? 

  

Es troben tots els detectors fora de la influència dels corrents d’aire 
deguts a la climatització o ventilació? 
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Es troben tots els detectors en punts on la temperatura ambiental no 
pot provocar falses alarmes? 

  

És la superfície vigilada per cada detector inferior als valors màxims 
admesos?. 

  

Si cal, s’han pres mesures per a evitar la penetració de pols o 
l’activació per l’efecte d’aerosols? 

  

Es disposa de senyalització pels polsadors?   

 
 
 
CENTRAL DE SENYALITZACIÓ I CONTROL 

Correcte 

 SI NO 
IMPLANTACIÓ 
Es troba el local vigilat per la instal·lació? 

  

Està situada en els voltants d’un accés principal a nivell de carrer o 
accessible? 

  

Està protegida contra eventuals accions perjudicials (vibracions, fum, 
pols, vapors,...? 

  

Són correctes les condicions de temperatura i higrometria?   

Es troben en els seus voltants els documents següents?: 
 
Plànol de locals amb sectors, accessos i mitjans d’intervenció. 
Consignes d’utilització. 
Instruccions de funcionament  i manteniment. 
Registre de control. 
 
 
 
 

  

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 
 
En cas de fallada de la xarxa, commuta automàtica l’alimentació de 
bateries?. 

  

Te capacitat l’acumulador per a alimentar: 
 
72 h. la instal·lació en “vigilància”. 
½ h. els sistemes d’alarma 

  

Alimenta l’acumulador exclusivament a la instal·lació de detectors?   

L’equip de càrrega, és automàtic? 
 

  

Existeixen senyals visuals i sonors d’indicació de fallada de: 
 
Alimentació de xarxa? 
Alimentació de bateries? 

  



  
PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS DE LA 

NOVA ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE CASTELLDEFELS 
 

353 – Església Evangèlica de Castelldefels  Maig de 2008 Pàgina 71 / 86 

Existeixen dispositius d’alarma d’incendis òptics i acústics a la Central 
o en els seus entorns? 

  

Existeixen dispositius d’alarma d’avaria òptics i acústics a la Central o 
en els seus entorns? 

  

Marca la Central mitjançant indicació lluminosa la zona d’incendi?   

Es troben els indicadors d’alarma acústica protegits contra danys 
mecànics? 

  

Estan clarament diferenciats els senyals d’alarma i avaria?   

 
 
CABLEJAT 

Correcte 

 SI NO 

El calbejat, és exclusiu i diferenciable de les altres instal·lacions?   

El diàmetre dels conductors és superior a 0,6 mm?   

Les connexions, ofereixen l’adequada seguretat?   

S’han fixat els cables mitjançant suports sòlids que no els deteriorin?   

Discorre el cablejat, dins del  possible, per zones protegides per la 
instal·lació? 

  

Si existeix possibilitat d’interferències elèctriques, s’ha previst 
l’adequada protecció? 

  

 
Comprovats tots els requisits que apareixen reflectits en la present LLISTA, la 
instal·lació es considera: 
 
CONFORME 
 
NO CONFORME, per incomplir el reflectit en els apartats següents:  
 
DETECCIÓ D’INCENDIS 
 
Protocol de Prova. 
 
Descripció de la prova: 
 
Es provarà el funcionament del sistema implantat. Per això es seleccionarà un 
número important d’equips i zones a provar (detectors, polsadors, comportes 
tallafocs, portes de sectorització, alarmes, etc.)  
 
Es disposarà de la documentació següent: 
 
Característiques tècniques del sistema de protecció contra incendis implantat. 
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Plànols d’ubicació dels elements. 
 
Certificat dels elements. 
 
Criteris d’acceptació: 
 
Es supervisarà el funcionament del sistema d’acord amb les característiques del 
mateix. Alguns dels punts a controlar són: 
 
Identificació i registre en control dels elements connectats a les seves línies. 
Identificació automàtica i registre en control del detector provat. 
Funcionament de l’alarma. 
Identificació automàtica i registre del polsador provat. 
Funcionament del sistema amb diferents fonts d’alimentació. 
Etc. (els punts a controlar estaran en funció del sistema implantat). 
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C.5. PLEC DE CONDICIONS INSTAL·LACIONS GAS 
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1. GENERALITATS 
 
 
L’empresa instal·ladora serà responsable de la complerta i correcta execució de 
l’obra, d’acord amb el Projecte, especificacions, pressupost i plànols aprovats i sota 
la Direcció Tècnica del Director de l’obra i segons les especificacions o les seves 
modificacions, aprovades o autoritzades per el mateix durant la realització de l’obra. 
Serà de categoria adequada a la instal·lació que es realitza: EG-III o EG-IV. 
 
Tots els treballs a realitzar, així com els materials i equips, compliran amb les 
especificacions del Projecte original i amb les modificacions autoritzades del mateix. 
En el no contemplat en aquestes especificacions ni als plànols o dibuixos continguts 
en el Projecte, s’aplicaran subsidiàriament els Reglaments vigents que els afecten i 
l’especificat en aquest Plec de Condicions. 
 
La vàlvula general de l’usuari anirà situada al costat de la tanca del límit de la finca. 
La distància de la vàlvula a la E.R.M. es superior a 2 m. 
 
La canonada aèria a més de la mà d’imprimació antioxidant, portarà la pintura de 
senyalització de color groc. 
 
La junta dialèctica anirà situada aigües a dalt de la vàlvula. La V.I.S., incorporada al 
regulador serà de tall per màxima i mínima pressió. 
 
La línia de distribució que s’indica en E.R.M., anirà instal·lada per l’exterior de l’edifici 
situant la vàlvula general de sortida abans d’arribar a l’edifici. 
 
 
2. XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
 
 
Les canonades vistes seran d’acer estirat sense soldadura. Les canonades d’acer 
s’uniran per soldadura per arc elèctric. 
 
Les canonades no s’hauran d’encastar en murs, ni parets ni hauran de creuar 
soterranis ni recintes pocs ventilats. No es col·locaran les canonades en llocs 
exposats a cops, o en cas contrari s’enfundaran amb una canonada d’acer resistent. 
En trams horitzontals la distància mínima al terreny serà de 5 cm. Les canonades no 
aniran per les proximitats de boques d’aireació o lluernari. A l’exterior i locals humits, 
la distància mínima a la paret serà de 2 cm. Al travessar qualsevol paret es protegirà 
la canonada amb una funda d’acer. La folgança mínima serà de 10 mm., i el forat s’ 
omplirà amb massilla plàstica. A l’interior de les fundes no deuen existir unions de 
tubs. 
 
Les canonades es subjectaran a les parets i altres elements fixes de la construcció 
mitjançant grapes. La distància entre aquestes serà de 1,8 m., per els d’acer inferior 
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a 15 mm., i de 2,5 m., per els d’acer superior a aquest diàmetre. Les unions 
roscades es segellaran amb tefló o similar. Les canonades d’acer portaran una capa 
de pintura de protecció abans de la d’identificació. 
 
Si les canalitzacions es realitzen utilitzen canals, aquests permetran l’accés a la 
conducció en tota la seva longitud. Totes les entrades i sortides de les conduccions 
que no es troben en servei es protegiran amb tanques hermètiques, restant 
prohibides les obturacions provisionals, a menys que es realitzin amb caràcter 
d’emergència per eliminar perills imminents. 
 
Les canonades de protecció de gas hauran d’ésser separades, com a mínim, 30 cm., 
de les preses de corrent i interruptors a menys que aquests siguin antideflagrants. 
 
S’evitarà el pas de les conduccions a través de soterranis o llocs amb el pis a nivell 
inferior al del carrer, excepte els casos autoritzats pel Servei Territorial de Indústria i 
Energia competent. 
 
 
3. REGULADORS I CLAUS DE TALL 
 
 
Abans de cada aparell de consum es disposarà un regulador que subministrament la 
pressió i el cabal necessaris. Aquests elements han de ser del tipus homologat. 
 
Es col·locaran claus de pas al sortir del terra, abans d’arribar als edificis, 
immediatament desprès d’arribar a aquests, a cada branca de subministra i abans 
de cada aparell. Aquestes claus seran d’un diàmetre adequat al diàmetre del tub. 
Seran de tancament ràpid amb indicació de les posicions oberta i tancada (de ¼ de 
volta i d’esfera). No s’admetran claus de mascle cònic sense fons. 
 
A les proximitats de les claus i elements de maniobra, la canonada es graparà a la 
paret. 
 
 
4.  APARELLS DE CONSUM 
 
 
Els aparells hauran de ser del tipus homologat i hauran de portar la placa de 
característiques, comprovant-se per l’empresa instal·ladora que son adequats pel 
servei a que es destina. Tots els aparells de calefacció d’aigua hauran de ser fixes. 
Els locals on hi siguin instal·lats els aparells hauran de complir les Normes Bàsiques 
de les Instal·lacions de Gas a Edificis Habitats. Les condicions de ventilació es 
descriuen a la Memòria. 
 
Si fos precís instal·lar aparells mòbils de consum, aquests hauran d’unir-se a la 
conducció rígida mitjançant altre flexible, reforçada, de qualitat i resistència 
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adequades per la conducció de gas canalitzat. Les conduccions flexibles hauran de 
ser visibles en tota la seva longitud, no travessar parets, sostres i tanmateix 
aquestes com les seves connexions amb la conducció rígida hauran de complir les 
següents pressions de prova: 
 
 Si la pressió d’utilització es inferior o igual a 0,3 Kg/cm2, hauran de suportar una 

pressió de prova de 5 Kg/cm2. 
 
 Si la pressió d’utilització es inferior o igual a 0,3 Kg/cm2, i 1,8 Kg/cm2, hauran de 

suportar una pressió de prova de 20 Kg/cm2. 
 
 Si la pressió d’utilització es superior a 1,8 Kg/cm2, hauran de suportar una pressió 

de prova de 30 Kg/cm2. 
 
 
5.  MANTENIMENT I FUNCIONAMENT 
 
 
La posta en marxa de la instal·lació la realitzarà l’instal·lador autoritzat en presencia 
del representant de l’empresa subministradora de gas, després de realitzades les 
proves de pressió i estanqueïtat. 
 
La forma de procedir a la posta en marxa de la instal·lació es: 
 
 Assegurar-se de que totes les claus de pas estiguin tancades. 

 
 Començar comprovant la pressió de sortida en el regulador i obrir lentament les 

claus de pas des de l’entrada de la E.R.M. fins els aparells de consum. 
 
 En cas de que l’aparell de consum sigui un forn o qualsevol altre tipus amb un 

interior tancat, aquest s’haurà de ventilar suficientment, bé de forma automàtica o 
bé de forma manual, connectant-se sempre que sigui possible, amb la porta 
oberta. 

 
 En totes els operacions, s’haurà de tenir en compte que ha de existir foc a les 

proximitats. 
 
Els aparells de consum es posaran en funcionament, observant si la maniobra de 
encesa es realitza amb la deguda seguretat. 
 
Una vegada en marxa, es tancarà la clau de pas fins que es desconnectin els 
aparells, tornant-se a obrir i comprovant que no existeixin sortides de gas en els 
mateixos mentre no es torni a començar l’operació d’encesa. 
 
Els primers dies de funcionament de la instal·lació, serà convenient una comprovació 
dels consums reials del conjunt dels aparells instal·lats. 
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Si a la prova d’estanqueïtat no ha hagut senyal de cap fuita, només faltarà 
comprovar els trams o aparells que hagin quedat aïllats en aquesta prova. La 
localització de la possible fuita es realitzarà amb aigua sabonosa o qualsevol 
substància espumosa, restant totalment prohibit localitzar flames o fuites durant totes 
aquestes operacions. 
 
En cas de que una instal·lació presenti una fuita, es tancarà, en primer lloc, la clau 
de pas immediatament anterior al lloc de la fuita, tancant a continuació les restants 
en ordre invers al de la posta en marxa, procedint-se a una eficaç ventilació del local 
o lloc on tingui lloc la pèrdua de gas. 
 
Mentre existeixi gas en el local, no s’actuarà sobre endolls o interruptor elèctrics. 
 
Una vegada assegurada la no existència de gas en el recinte, es repararà 
l’escapament tornant-lo a comprovar posteriorment . Aquesta feina l’haurà de 
realitzar un instal·lador autoritzat amb carnet expedit per els Serveis Territorials 
d’Indústria i Energia corresponents. 
 
Si es necessari realitzar alguna soldadura s’haurà d’inertizar prèviament la canonada 
amb nitrogen. 
 
Si l’usuari de la instal·lació té contractat el servei de manteniment amb una entitat 
adequada, l’haurà d’avisar de l’avaria amb urgència tan bon punt aquesta sigui 
detectada. 
 
La manca de gas en els aparells de consum pot ser deguda a les següents factors: 
 
 Obstrucció dels filtres dels reguladors de pressió o d’aquells aparells que els 

incorporin. 
 
 Obstrucció dels injectors. 

 
 Es comprovarà si s’han obert totes les claus de pas del gas fins l’aparell. 

 
Els aparells de consum s’haurà de fer revisar periòdicament i sempre d’acord amb 
les instruccions del fabricant. 
 
Els aparells bruts o mal mantinguts poden produir monòxid de carboni a la 
combustió, gas altament tòxic. 
 
S’observarà que la flama sigui viva i blavosa, lo que indica una bona combustió. Pel 
contrari la flama amb punta vermella i groguenca indica combustió defectuosa i per 
tant falta de seguretat i rendiment. 
 
Principalment es revisarà l’estat dels òrgans de seguretat, al menys una vegada al 
mes, netejant també els filtres i cremadors. 
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En cas de existir tub flexible a la instal·lació, es comprovarà el seu bon estat així com 
la data de caducitat si es troba impresa en el mateix. 
 
Abans de l’entrada de gas a l’edifici es col·locarà una clau de tall general que 
s’utilitzarà en cas d’emergència o quant la instal·lació tingui que estar sense 
funcionar durant molt temps. 
 
Immediatament desprès de penetrar la conducció a l’edifici existeix una altre clau de 
tall que té per missió tancar el pas del gas sempre que deixin funcionar els aparells. 
Hi ha una clau de tall que s’accionarà en el sentit de obertura o tanca sempre que es 
tracti de posar en marxa l’aparell o aturar el seu funcionament. 
 
Tancant la clau de pas a la sortida de la E.R.M., i les claus de consum dels aparells, 
es podrà comprovar periòdicament l’estanqueïtat de la instal·lació per mitja de la 
lectura al manòmetre posterior al regulador. 
 
Es fonamental per la vida de la instal·lació el evitar el deteriorament de la xarxa i 
E.R.M., tenint en compte de mantindrà en bon estat la pintura protectora i vigilant 
l’aparició de capes d’òxid. 
 
Haurà de mantenir tota la instal·lació neta de tota classe de dipòsits, pols, greix, etc. 
 
Es realitzarà una revisió general de la instal·lació cada any, comprovant la 
estanqueïtat de tots els elements (claus de pas, limitador de pressió, regulador, 
comptador, etc.) a la pressió nominal. 
 
L’equip contra incendis es mantindrà en bon estat, retimbrant-se cada cinc anys els 
extintors, retirant-se aquests desprès de 20 anys. 
 
Les recarregues dels extintors es realitzaran per els seus fabricants o per indústries 
que ells anomenin. 
 
A la canalització soterrada, es comprovarà cada 10 anys a 5 Kg/cm2 la seva 
estanqueïtat. 
 
El propietari o usuari no realitzarà cap modificació que faci canviar el funcionament 
de la instal·lació sense consentiment de la companyia subministradora. 
 
Serà necessari revisar la instal·lació i realitzar novament les proves de servei, quant 
es doni qualsevol de les circumstancies següents: 
 
 Una variació del tipus o característiques del gas subministrat. 
 Una variació de la pressió de funcionament. 
 Un canvi de destí de l’edifici. 
 Una modificació o ampliació de la instal·lació que afecti a la totalitat o a un tram. 
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El tècnic competent que dirigeix les anteriors operacions remetrà un informe del que 
dependrà la reposició en servei de la instal·lació. 
 
 
6. CERTIFICATS I DOCUMENTS 
 
 
S’adjuntaran, com annexes al projecte i en el moment de finalitzar la instal·lació, 
quant s’aportin tots el documents finals de Direcció d’Obra i Certificat de instal·lador, 
els següents certificats i documents: 
 
 Certificat d’origen i garantia de: 

 
 Filtres 
 Reguladors 
 Vàlvules de seguretat 
 Comptador 

 
 Certificat d’anàlisis radiogràfics de les soldadures d’alta pressió. 

 
 Acta de prova i assaig de les canonades subministrades. 

 
 Certificats d’origen dels materials i matèries primes utilitzades per la construcció 

de les canonades i accessoris. 
 
 Homologació dels equips que per la seva naturalesa ho requereixin. 

 
 
7. ASSAIGS I VERIFICACIONS 
 
 
7.1. Consideracions Generals 
 
Totes les instal·lacions receptores de gas una vegada construïdes i amb anterioritat 
a la seva posta en disposició de servei per part de l’Empresa Subministradora, 
s’hauran de sotmetre a una prova d’estanqueïtat, devent ésser el seu resultat 
satisfactori, es a dir, no es deu de detectar cap fuita. 
 
Aquesta prova d’estanqueïtat es realitzarà en tots els trams que composin la 
instal·lació receptora, es a dir, des de la clau d’escomesa, exclosa aquesta, fins les 
claus de connexió d’aparell, incloses aquestes, i sempre abans d’ocultar, soterrar o 
encastar les canonades. 
 
Sempre que en una instal·lació receptora existeixin trams alimentats a diferents 
pressions, en cada tram s’aplicaran els criteris establerts per el rang de pressió de 
servei que correspon en funció de l’esquema de instal·lació. 
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Aquesta prova d’estanqueïtat haurà de ser realitzada per l’Empresa instal·ladora 
utilitzant com fluid de prova aire o gas inert, estant prohibit l’ús de gas de 
subministrament o qualsevol altre tipus de gas o líquid. 
 
La prova estanqueïtat no inclou els conjunts de regulació, reguladors d’abonat, 
vàlvules de seguretat per defecte de pressió i comptadors, per la qual cosa aquests 
s’hauran d’aïllar mitjançant claus de tall o desmuntar-se de la instal·lació, col·locant 
els corresponents ponts o taps extrems. 
 
Tanmateix, la prova d’estanqueïtat tampoc inclou els aparells a gas, ni la seva 
connexió a la instal·lació receptora, hi siguin o no connectats a la mateixa. 
 
Si la prova d’estanqueïtat es realitza conjuntament amb la posta en disposició de 
servei que realitza l’Empresa Subministradora, podrà realitzar-se amb els conjunts 
de regulació, reguladors d’abonat, vàlvules de seguretat per defecte de pressió i 
comptadors muntats, seguin el procediment establert per l’Empresa Subministradora 
per realitzar aquesta prova. 
 
Amb anterioritat a la realització d’aquesta prova d’estanqueïtat, s’haurà d’assegurar 
que estiguin tancades les claus que delimitin la part de la instal·lació a assetiar, 
col·locats els ponts i taps extrems necessaris i, a més, que es trobin obertes les 
claus intermitges. 
 
Per arribar al nivell de pressió necessari en el tram a provar, s’haurà de connectar en 
un punt del mateix, generalment mitjançant una clau, la entrada del comptador, del 
regulador, etc., el dispositiu adequat per injectar aire o gas inert, controlant la seva 
pressió mitjançant l’element de mesura adequat al rang de pressió de la prova, 
injectant l’aire o gas inert fins realitzar la prova segons la pressió de servei del tram. 
 
Una vegada assolit el nivell de pressió necessari per la realització de la prova 
d’estanqueïtat, es deixa transcórrer el temps precís per que s’estabilitzi la 
temperatura i s’agafa lectura de la pressió que indica l’element de mesura, 
començant en aquest moment el període d’assaig. 
 
Paral·lelament, es maniobraran les claus intermitges per verificar la seva 
estanqueïtat amb relació a l’exterior, tant a la seva posició d’obertes com a la posició 
de tancades. 
 
Una vegada passat el període d’assaig, intentant que durant aquest període la 
temperatura es mantingui lo més estable possible, s’agafarà de  nou lectura de la 
pressió a l’aparell de mesura i es comprovarà amb la lectura inicial, donar-se com a 
correcta la prova si no s’observa disminució de la pressió en el període d’assaig. 
 
En el suposat de que la prova d’estanqueïtat no doni un resultat satisfactori, es a dir, 
que s’observi una disminució de pressió, s’hauran de localitzar les possibles fuites 
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utilitzant aigua sabonosa o un producte similar, corregir-se les mateixes i repetir la 
prova d’estanqueïtat. 
 
Si s’observen variacions de la pressió i es sospites que pogués ser deguda a 
variacions de la temperatura, s’haurà de repetir la prova en hores en les que es 
preveu que no es produïren aquestes variacions. En el suposat de que això no sigui 
possible, es registrarà la temperatura del fluid de prova, aire o gas inert, a lo llarg de 
la mateixa, avaluant al final la seva possible repercussió. 
 
Tant el nivell de pressió de la prova com el temps de l’assaig depenen de la pressió 
de servei del tram, i s’indiquen a continuació. 
 
 
7.2. Prova d’estanqueïtat per trams en Mitja Pressió A 
 
La prova d’estanqueïtat pels trams d’instal·lació receptora alimentats en mitja pressió 
A, han de realitzar-se a una pressió efectiva (o relativa) que depèn del tipus de 
instal·lació receptora. 
 
Per els trams en mitja pressió A en instal·lacions receptores connectades a xarxes 
en mitja pressió A, i els trams en mitja pressió A de les instal·lacions receptores 
polivalents per GLP i gas natural, la prova d’estanqueïtat es realitzarà a una pressió 
efectiva (o relativa) mínima de 1 bar, la qual haurà de ser verificada a través d’un 
manòmetre amb fons d’escala no superior a 2,5 bar i resolució mínima de 0,05 bar. 
 
Per els trams en mitja pressió A en instal·lacions receptores connectades a xarxes 
en mitja pressió B, que son les instal·lacions receptores en finques plurifamiliars, la 
prova d’estanqueïtat es realitzarà a una pressió efectiva (o relativa) mínima de 150 
mbar, la qual haurà de ser verificada, preferentment, mitjançant un manòmetre de 
columna d’aigua capaç de mesura 1.500 mm.cda, equivalent a 150 mbar. 
 
La duració de la prova d’estanqueïtat en els dos casos serà de 15 minuts contats a 
partir de l’estabilització de pressió en el tram. 
 
Per considerar correcta la prova d’estanqueïtat, no haurà d’observar-se variacions 
de la pressió a tota la duració de la prova. 
 
 
7.3. Prova d’estanqueïtat per trams en Baixa Pressió 
 
La prova d’estanqueïtat per els trams d’instal·lació receptora alimentada en baixa 
pressió s’haurà de realitzar a una pressió efectiva (o relativa) mínima de 50 mbar, la 
qual haurà de ser verificada, preferentment mitjançant un manòmetre de columna 
d’aigua capaç de mesurar 500mm. cda, equivalent a 50 mbar. 
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La durada de la prova d’estanqueïtat serà, com a mínim, de 10 minuts si la longitud 
del tram es igual o inferior a 10 m, o de 15 minuts si la longitud es superior a 10 m, 
contats tots dos a partir de l’estabilització de la pressió en el tram. 
 
Per considerar correcta la prova d’estanqueïtat, no deuen d’observar-se variacions 
de la pressió a lo llarg de tota la prova. 
 
 
7.4. Verificació de l’estanqueïtat de reguladors, vàlvules de seguretat i 

comptadors 
 
L’estanqueïtat de les unions i dels elements i accessoris que componen els conjunts 
de regulació, els reguladors d’abonat, les vàlvules de seguretat per defecte de 
pressió de servei una vegada hagi finalitzat satisfactòriament la prova d’estanqueïtat 
de la instal·lació receptora i amb anterioritat a la posta a disposició de servei per part 
de l’Empresa Subministradora. 
 
Les possibles fuites es detectaran mitjançant aigua sabonosa, o producte similar, o 
mitjançant un detector de gas adequat si la verificació la realitza l’Empresa 
Subministradora amb el gas de subministrament. 
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D. PLÀNOLS 
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ÍNDEX 
 
 
ELECTRICITAT 
 

EL01.1. Instal·lació Elèctrica Enllumenat. Planta Coberta 

EL01.2 Instal·lació Elèctrica Enllumenat. Planta Segona 

EL01.3 Instal·lació Elèctrica Enllumenat. Planta Primera 

EL01.4 Instal·lació Elèctrica Enllumenat. Planta Baixa 

EL01.5 Instal·lació Elèctrica Enllumenat. Planta Soterrani 

EL02.1 Instal·lació Elèctrica Força. Planta Coberta 

EL02.2 Instal·lació Elèctrica Força. Planta Segona 

EL02.3 Instal·lació Elèctrica Força. Planta Primera 

EL02.4 Instal·lació Elèctrica Força. Planta Baixa 

EL02.5 Instal·lació Elèctrica Força. Planta Soterrani 

EL03 Instal·lació Elèctrica. Esquemes Unifilars 

EL04 Instal·lació Elèctrica. Xarxa de Terres 
 
CLIMATITZACIÓ 
 

CL01.1 Instal·lació de Climatització. Conductes. Planta Coberta 

CL01.2 Instal·lació de Climatització. Conductes. Planta Segona 

CL01.3 Instal·lació de Climatització. Conductes. Planta Primera 

CL01.4 Instal·lació de Climatització. Conductes. Planta Baixa 

CL01.5 Instal·lació de Climatització. Conductes. Planta Soterrani 

CL02.1 Instal·lació de Climatització. Canonades. Planta Coberta 
CL02.2 Instal·lació de Climatització. Canonades. Planta Segona 

CL02.3 Instal·lació de Climatització. Canonades. Planta Primera 

CL02.4 Instal·lació de Climatització. Canonades. Planta Baixa 

CL02.5 Instal·lació de Climatització. Canonades. Planta Soterrani 

CL03 Instal·lació de Climatització. Esquema de Principi 
 
FONTANERIA 
 

FN01.1 Instal·lació de Fontaneria. Planta Coberta 

FN01.2 Instal·lació de Fontaneria. Planta Segona 

FN01.3 Instal·lació de Fontaneria. Planta Primera 

FN01.4 Instal·lació de Fontaneria. Planta Baixa 

FN01.5 Instal·lació de Fontaneria. Planta Soterrani 

FN02 Instal·lació de Fontaneria. Esquema de Principi 
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CONTRA INCENDIS 
 

CI01.1 Instal·lacions Contra Incendis. Planta Coberta 

CI01.2 Instal·lacions Contra Incendis. Planta Segona 

CI01.3 Instal·lacions Contra Incendis. Planta Primera 

CI01.4 Instal·lacions Contra Incendis. Planta Baixa 

CI01.5 Instal·lacions Contra Incendis. Planta Soterrani 

CI02.1 Instal·lacions Contra Incendis. Esquema de Principi BIEs 

CI02.2 Instal·lacions Contra Incendis. Esquema de Principi Detecció 
 
GAS 
 

GA01 Instal·lació Gas. Planta Soterrani i Esquema de Principi 
 
SANEJAMENT 
 

SN01.1 Instal·lacions Sanejament. Planta Coberta 

SN01.2 Instal·lacions Sanejament. Planta Segona 

SN01.3 Instal·lacions Sanejament. Planta Primera 

SN01.4 Instal·lacions Sanejament. Planta Baixa 

SN01.5 Instal·lacions Sanejament. Planta Soterrani 

SN02 Instal·lacions Sanejament. Esquema de Principi 
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