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1 Càlcul de la instal·lació de calefacció. 
 
1.1 Balanç tèrmic. 
 
 Els càlculs estan fets a partir del programa anteriorment esmentat “calefacció 
2002” de l’empresa del sector, FERROLI ESPAÑA S.A. Les k estan agafades de la base 
de dades d’aquest programa.  
 

Les fulles amb els càlculs per cada habitació estan exposades al final d’aquest 
annex. 
 
 El sistema empleat pel programa per calcular la k (que ja ve predefinida pels 
diferents materials i composicions) es: 
 

2

1 2

1
1 1 º

Kcalk
e h m C

h hλ

 = =  ⋅ ⋅ + +∑
 

 
on: k és el coeficient, per cada tancament, de transmissió de calor.  

h1 i h2 son les condicions de cada tancament i que ve tabulat. 
           e és el gruix de cada material del tancament.  

          λ és un coeficient de cada material, també tabulat. 
 
 Sabent la k llavors podem trobar la quantitat de calor que es perd per aquell 
tancament, amb la següent formula: 
 

KcalQ S k T
h

 = × ×∆ =   
 

 
 on: Q és la quantitat de calor despresa pel tancament per hora. 
  S és la superfície del tancament. 
  k és el coeficient de transmissió de calor. 
  ∆T és el salt tèrmic entre la temperatura interior i l’exterior. 
 
 Tindrem que calcular aquesta Q per cada tancament de l’habitació que estigui 
amb contacte amb l’exterior o amb un local no climatitzat. Per norma suposarem que no 
es transmet calor d’un lloc calefactat a un altre. 
 
 Al final es sumaran totes les Q de cada habitació i obtindrem les QTOTAL que 
sumant-les entre elles tenim la quantitat de calor necessària per l’edifici. 
 
 Les temperatures de càlcul seran: 
 

- Temperatura interior: 20ºC (norma RITE) 
- Temperatura exterior: 0ºC (ve predeterminat per la situació geogràfica). 
- Temperatura de local no calefactat: 11ºC. (norma RITE) 

 
La instal·lació que circuli per espais exteriors o per locals no calefactats anirà 

sempre aïllat amb el seu corresponent aïllant. 
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1.2 Caldera i plaques solars. 
 

Les plaques solars, al posar les necessitats tèrmiques de la instal·lació, i calculant 
sobre un funcionament de 8 hores diàries, ens hem donat compte de que no es viable ja 
que amb 100 m2 de plaques només cobrim un 18%. 

 
Per tant descartem la possibilitat de les plaques i calcularem la caldera sobre el 

cent per cent de la necessitat tèrmica de la instal·lació. 
 

 Amb el següent gràfic (estret de la pagina de càlcul de excel que està al final 
d’aquest annex) veiem la inviabilitat: 
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La caldera disposarà: 
 
- Intercanviador d’aigua - aire en tubs de coure. 
- Circuit de calefacció serà hermètic. 
- La sortida de fums serà de xapa amb revestiment aïllant. 
- Cremador de gas natural accionat per la centraleta electrònica. 
- Aïllament tèrmic i acústic. Amortiguació en components. 
- Moble de xapa prelacada. 

 
Les condicions tècniques seran: 
 
- Marca.................................................................. Ferroli 
- Model.................................................................. Pegasus F3 153 
- Potencia nominal................................................ 153 kW 
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- Cabal d’aigua...................................................... 46 L. 
- Connexió d’aigua................................................ 2” 
- Connexió de gas..................................................1 ½” 
- Dimensions..........................................................1000 x 1100 x 1050 mm. 
- Pes........................................................................575 kg. 

 
La canonada de connexió de la caldera serà de 2” i la vàlvula de buidat serà de 

1”. L’entrada d’aigua de la xarxa, així com la de gas serà de 1 ½“. 
 
Disposarà dels estris necessaris per la neteja i estarà instal·lada sobre una base 

incombustible construïda de formigó, amb mides segons els plànols, que correspondran 
a una altura de 15 cm. i a 10 cm. més per cada costat de planta de la caldera i amb 
amortidors elàstics que impedeixin la transmissió de vibracions a l’estructura. 

 
Tant les plaques com la caldera seran estables en les seves parts, que podran 

dilatar-se lliurement, conservant l’estanqueitat i sense produir sorolls. 
 
La caldera anirà muntada sobre una bancada que farà 15 cm, com a mínim, d’alt 

i sobresortirà, també com a mínim, 10 cm de la planta de la caldera (plànol 9A).  
 
Si farà una prova d’estanqueitat; que consisteix en posar una pressió de 4 kg/cm2 

durant un temps de 24 hores. 
 

1.3 Bombes de circulació. 
 
 La instal·lació disposarà de dues bombes circuladores d’impulsió (una de 
recanvi), el motor de cada bomba serà de rotor submergit, amb els coixinets de grafit, 
autolubricats per l’aigua de la instal·lació. 
 
 Per a la determinació dels cabals han estat considerats els següents factors: 
 

- Potencia calorífica total del circuit. 
- Salt tèrmic entre la temperatura d’impulsió i retorn, que es considera 5ºC. 

 
La formula per calcular el cabal es: 
 

T

e e

Q lC
P C t h

 = =  ⋅ ⋅∆  
 

 
on: QT és la quantitat de calor necessària. 

Pe és el pes específic de l’aigua = 1. 
 Ce és la calor especifica de l’aigua = 1. 
 ∆t és el salt tèrmic = 5. 

 
 Per tant sabent que la quantitat de calor podem aplicar la equació: 
 

3 3129781,3 125956,3 25,9
5 1000

l m mC
h l h

= = ⋅ =  
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 Per a determinar la pressió de treball de la bomba, al no calcular les canonades, 
no sabem la pèrdua de pressió i per tant suposarem que es la màxima alçada fins la 
bomba, que en aquest cas, es de 9 metres per tant agafarem 9 m.c.d.a. 
  
 Les bombes d’impulsió disposaran de selector de velocitats que permetrà elegir 
el punt de treball més adequat a les necessitats del circuit. 
 Els motors estaran protegits contra sobrecàrregues. 
 
 Les bombes d’impulsió s’instal·laran en la canonada d’impulsió, segons 
esquema de principi i estarà ubicada a la planta segona en la terrassa. 
 
 S’instal·laran de manera que permeti la inspecció de totes les seves parts, estaran 
aïllades elàsticament de les canonades i de l’estructura de l’edifici per mitjà d’elements 
antivibratoris. 
 
 En les bombes circuladores d’impulsió s’instal·laran un manòmetre, vàlvula de 
retenció i vàlvula de regulació o seient a la impulsió. 
 
 L’alimentació elèctrica a la bomba serà des de el quadre elèctric de la terrassa.  
 

Les característiques de les bombes seran les següents: 
 

- Marca.................................................................. Roca. 
- Model.................................................................. SC 65. 
- Cabal necessari................................................... 26 m3/h 
- Pressió total........................................................ 9 m.c.d.a. 
- Tensió................................................................. 230 V. 
- Potencia absorbida.............................................. 870 W. 
- Intensitat............................................................. 2,9 A. 
- Connexió a la canonada...................................... 2 ½” 
- Nombre de revolucions....................................... 2810 rpm. 
- Pes........................................................................26 kg. 

 
 

1.4 Vas d’expansió. 
 

Serà tancat, d’acer d’alta qualitat, pintat exteriorment i provist de membrana 
elàstica especial. La cambra de gas contindrà nitrogen a pressió i s’instal·larà en circuit 
tancat.  

 
S’instal·larà en la canonada de retorn, segons plànol i s’ubicarà en la planta 

segona (en la terrassa). La instal·lació es farà de manera que no porti cap clau de pas o 
accessori que pugui interrompre la circulació al conducte de retorn, així com que en 
aquest tram no es puguin produir bosses d’aire. El diàmetre mínim de connexió del vas 
serà de 20 mm. ( ¾ “). 

 
La capacitat del vas es calcula per: 
 

u
v

VC
fp

=  
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on: Vu és el volum d’aigua dilatada [l]. 
fp és el factor de pressió  

 
Per calcular el volum intern: 
 

u iV V fd= ⋅  
 
on: Vi és el volum intern de la instal·lació [l]. 

fd és el factor de dilatació de l’aigua. 
 
Per calcular el factor de pressió: 
 

M m

M

P Pfp
P
−

=  

 
on: PM és la pressió absoluta màxima de treball [m.c.d.a.]. 

Pm és la pressió absoluta de treball [m.c.d.a.] 
 
Per calcular les pressions absolutes: 
 

max.

max.

21

M de treball tarat

m de treball atmosferica

tarat altura manometrica

P P P

P P P

P P kg cm

= +

= +

= +

 

 
on: Pmax.de treball és la pressió de tarat [kg/cm2]. 

Ptarat és la pressió de tarat de la vàlvula de descàrrega [m.c.d.a.] 
 
 
Sabent tot lo necessari apliquem les anteriorment esmentades formules: 
 

2

2

2

1,9 1,6 3,5

1,9 1 2,9

0,9 1 1,9
3,5 2,9 0,1714

3,5
129,8 12 1557,6
1557,6 0,0296 46,1

46,1 268,9
0,1714

M

m

tarat

i

u

v

P kg cm

P kg cm

P kg cm

fp

V l
V l

C l

= + =

= + =

= + =
−

= =

= × =
= × =

= =

 

 
La capacitat del vas serà de 300 litres (no n’hi ha de més petit) i la pressió de la 

cambra de gas, com ja hem dit abans, de 0,5 kg/cm2. 
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Per a la determinació han estat considerats els següents factors: 
 

- Temperatura de càlcul mitjà de l’aigua de 52,5ºC. 
- Alçada manomètrica de 9 m.c.d.a. 
- Coeficient de dilatació tèrmica de 2,9 % a 80ºC.  
 
 

1.5 Vàlvula de seguretat. 
 
 La vàlvula de seguretat per descàrrega impedirà que es creïn sobrepressions 
superiors a les de treball. 
 
 Per calcular el cabal de descarrega apliquem: 
 

2

500
1

T
d

tarat altura manometrica

Q lC
h

P P kg cm

 = =   
= +

 

 
on: QT és la quantitat de calor total de la instal·lació [Kcal/h]. 

500 és un factor corrector [Kcal/l]  
 Per tant: 

2

129781,3 259,5
500

0,9 1 1,9

d

tarat

lC h

P kg cm

= =

= + =
 

 
Les característiques de la vàlvula de seguretat s’han considerat els següents 

valors: 
 

- Diàmetre de ¾ “. 
- Cabal de descàrrega de 260 litres. 
- Pressió de tarat de 2 kg/cm2. 

 
S’instal·larà segons plànol (esquema de principi). 

 
 
1.6 Emissors. 
 
 Com es lògic i de suposar, en aquesta classe d’instal·lació, els emissors son les 
mateixes canonades que discorreixen per sota el mosaic.  
 
 
1.7 Canonades. 
 
 Les canonades seran instal·lades per una empresa subcontractada especialitzada 
en col·locació de terra radiant., a més a més la mateixa empresa calcularà els diàmetres 
corresponents de cada canonada.   
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1.8 Aïllament tèrmic. 
 
 Totes les canonades que circulin per la sala de calderes, locals no calefactats, per 
l’exterior i pel fals sostre. L’aïllament serà elastorèmic i flexible, amb un coeficient de 
conductivitat de 0,035 w/m·ºC a 20ºC expressament dissenyat per a instal·lacions de 
calefacció entre una temperatura de 10 i 105ºC. 
 
 L’espessor d’aïllament a instal·lar serà de 18 mm. per a canonades de fins a 1 ¼“ 
i de 27 mm. d’espessor per diàmetres d’entre 1 ¼“ i 3 ½“. En les conduccions que 
circulin per l’exterior, l’espessor d’aïllament s’incrementarà en 10 mm. i a més 
s’instal·larà un recobriment protector metàl·lic exterior. 
 
 Abans d’instal·lar-se l’aïllament, la canonada es netejarà de matèries estranyes i 
es pintarà amb dues capes de pintura antioxidant. 
 
 La distancia entre canonades i entre aquests i la paret, una vegada col·locats els 
aïllaments, no serà superior a 3 cm.    
 
 
1.9 Sortida de fums. 
 

El conducte d’evacuació constarà dels següents mòduls: 
 
• Mòdul adaptador que fa 20 cm. de llarg i es per acoblar amb la sortida de la 

caldera. 
• Mòdul de registre que consisteix en tres forats que serveixen per: 

- Un es pel pirostat, que és un limitador de temperatura. 
- Un altre per poder agafar mostres de fum.  
- L’últim es queda lliure. 

• Mòdul de regulació de tiratge (força amb la que surten els fums) i  només es 
pot tancar fins el 50%. 

• Colze a 135º. 
 
La fumera, per la seva part constarà de : 
 
• Te de connexió amb el conducte d’evacuació. 
• Mòdul de registre al final de la fumera amb portella per poder netejar-la. 
• Trams rectes de la fumera fins la sortida exterior. 
• Sortida exterior. 
 
Tots aquests estan inclosos en el plànol 9A que forma part de la sala de calderes.  
 
El diàmetre nominal de la fumera ve donat per: 
 

PS K
h

=  

 
  d’on: S és la secció de la fumera en cm2. 
   K és el coeficient que depèn del combustible en aquest cas 0’015. 
   P és la potencia calorífica de la caldera en Kcal/h 
   h és la altura reduïda. 
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 Per trobar h:  
( )0,5h H n L P= − ⋅ + +  

 
d’on: H és la alçada real de la caldera en metres. 

   n és el nombre de colzes que te la fumera. 
   L és la longitud del conducte d’evacuació. 
   P és la pèrdua de pressió, aproximadament és de 2 mm.c.d.a. 
 
 Quan tenim la secció només hem d’aplicar la formula: 
 

2

4
DS π ⋅

=  

 
i aïllem el diàmetre del tub, i segons les taules de conductes normalitzats triem. 
 
 Per tant: 

( )
2

12 3 0,5 2 2 6,5
129781,30,015 763,6

6,5

763,6 4 31,2

h

S cm

D cm
π

= − ⋅ + + =

= ⋅ =

⋅
= =

 

 
 Mirant les mides normalitzades ens surt un conducte de φ350/425. 
 
 Per calcular el conducte d’evacuació: 
 

. . 0,6 1c e
LS S
H

 = ⋅ ⋅ + 
 

 

 
d’on: Sc.e és la secció del conducte d’evacuació. 

H és la alçada real de la caldera en metres. 
   L és la longitud del conducte d’evacuació. 
  
 Per tant sabent la secció de la fumera tenim que: 
 

. .
1736,6 0,6 1 773,5

12

773,5 4 31,4 .

c eS

D cm
π

 = ⋅ ⋅ + = 
 

⋅
= =

 

  
 Colocarem la mateixa mesura normalitzada que la fumera que es de φ350/425. 
 
 La fumera sobresortirà, com a mínim, en 2,75 metres en perpendicular a la 
teulada (normes RITE). 
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1.10 Fulls de càlcul. 
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2 Càlcul de l’instal·lació d’aire condicionat. 
 
2.1 Balanç tèrmic. 
 
 Els càlculs estan fets a partir del programa anteriorment esmentat “clima” de 
l’empresa del sector, FERROLI ESPAÑA S.A. Les k estan agafades de la base de dades 
d’aquest programa (son les mateixes que les del de calefacció). Les fulles amb els 
càlculs per cada habitació estan exposades al final d’aquest annex. 
 

A més el programa te en compte les infiltracions per aire (per norma el programa 
agafa una renovació per hora, normes RITE), la potencia elèctrica i el nombre de 
persones que cohabitaran en l’habitació (això suposa un suplement en la quantitat de 
calor).  

 
El sistema empleat pel programa per calcular la k (que ja ve predefinida pels 

diferents materials i composicions) es: 
 

2

1 2

1
1 1 º

Kcalk
e h m C

h hλ

 = =  ⋅ ⋅ + +∑
 

 
on: k és el coeficient, per cada tancament, de transmissió de calor.  

h1 i h2 son les condicions de cada tancament i que ve tabulat. 
           e és el gruix de cada material del tancament.  
           λ és un coeficient de cada material, també tabulat. 
 
 Sabent la k llavors podem trobar la quantitat de calor que es perd per aquell 
tancament, amb la següent formula: 
 

KcalQ S k T
h

 = × ×∆ =   
 

 
 on:  Q és la quantitat de calor despresa pel tancament per hora. 
  S és la superfície del tancament. 
  k és el coeficient de transmissió de calor. 
  ∆T és el salt tèrmic entre la temperatura interior i l’exterior. 
 
 Tindrem que calcular aquesta Q per cada tancament de l’habitació que estigui 
amb contacte amb l’exterior o amb un local no climatitzat. Per norma suposarem que no 
es transmet calor d’un lloc calefactat a un altre. 
 
 Al final es sumaran totes les Q de cada habitació i obtindrem les QTOTAL que 
sumant-les entre elles tenim la quantitat de calor necessària per l’edifici. 
 
 Les temperatures de càlcul seran: 
 

- Temperatura interior: 25ºC (norma RITE) 
- Temperatura exterior: 29ºC (ve predeterminat per la situació geogràfica). 
- Temperatura en local no condicionat: 27ºC.(norma RITE). 
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La instal·lació que circuli per espais exteriors o per locals no calefactats anirà 
sempre aïllat amb el seu corresponent aïllant. 

 
La potencia elèctrica i el nombre de persones venen donades per les següents 

taules: 
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2.2 Planta refredadora. 
 

Com ja hem dit usarem per refredar l’aigua una planta refredadora de classe 
tancada. Que es diferencia de les obertes perquè l’aigua del circuit discurreix per un 
serpentí, per on l’aire que provoca la planta fa perdre la calor que transporta. 

 
La planta refredadora disposarà del següent: 
 
- Intercanviador d’aigua-aire en tubs de coure i aletes d’alumini pretractat 

hidrofobicament. 
- Intercanviador d’aigua-aire en plaques d’acer inoxidable soldades. Aïllament 

tèrmic i resistència antigel.  
- Circuit d’aigua serà hermètic. Carga d’aigua i control de vàlvules 

d’expansió, restrictors o tubs capil·lars i vàlvules antiretorn. 
- Filtre de líquid de doble sentit. 
- Ventiladors axials moguts directament per motors elèctrics. 
- Aïllament tèrmic i acústic. Amortiguació en components. 
- Moble de xapa galvanitzada pintada amb epoxi-poliester al forn. 
- Vas d’expansió. 
- Compressors hermètics alternatius trifàsics. 
- Vàlvula reversible de tres vies. Recipient de líquid. Resistència de carter dels 

compressors. 
- Dipòsit acumulador d’aigua. (que segons catàleg serà de set cents litres). 

 
Les condicions tècniques seran: 
 
- Marca.................................................................. Ferroli 
- Model.................................................................. RLA 230 
- Potencia nominal................................................ 226,1 kW 
- Cabal d’aigua...................................................... 38880 l/h. 
- Cabal d’aire........................................................ 85788 m3/h. 
- Consum............................................................... 83,7 kW. 
- Connexió d’aigua................................................ 3 “ 
- Nivell sonor........................................................ 76 dB. 
- Dimensions......................................................... 2050 x 2173 x 2940 mm. 
- Pes en funcionament........................................... 3350 kg. 

 
La planta disposa, de sèrie, d’un dipòsit acumulador de 700 litres. (suficient per 

la nostra instal·lació)  
 
La planta refredadora disposarà dels elements de regulació i control següents: 
 
- Control de desglaç per temps-temperatura. 
- Cablejat intern complet. Caixes elèctriques de control i maniobra. Presostats 

d’alta i baixa. Termòstat d’aigua freda i antigel en aigua. Interruptors de 
posada en marxa i parada. Temporització entre etapes. Relés anticicles curts 
de funcionament dels compressors. Tèrmic en línia de descàrrega. Fusibles 
en la caixa elèctrica. Targetes de control de condensació i altres. 
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La canonada serà de 3 ½“ (calculada i esmentada posteriorment en la part de 
canonades) i la vàlvula de buidat serà de 1”. L’entrada d’aigua de la xarxa serà de 1 ½“. 

 
Disposarà dels estris necessaris per la neteja i estarà instal·lada sobre una base 

incombustible construïda de formigó, amb mides segons els plànols, que correspondran 
a una altura de 15 cm. i a 10 cm. més per cada costat de planta de la refredadora i amb 
amortidors elàstics que impedeixin la transmissió de vibracions a l’estructura de 
l’edifici. 

 
La planta refredadora serà estable en les seves parts, que podran dilatar-se 

lliurement, conservant l’estanqueitat i sense produir sorolls. 
 
Anirà sobre una bancada que reparteixi el pes de la màquina entre les bigues per 

no provocar flexió. 
 
 

2.3 Bombes de circulació. 
 
 La instal·lació disposarà de dues bombes circuladores d’impulsió (una de 
recanvi), el motor de cada bomba serà de rotor submergit, amb els coixinets de grafit, 
autolubricats per l’aigua de la instal·lació. 
 
 Per a la determinació dels cabals han estat considerats els següents factors: 
 

- Potencia calorífica total del circuit. 
- Salt tèrmic entre la temperatura d’impulsió i retorn, que es considera 5ºC. 

 
La formula per calcular el cabal es: 
 

T

e e

Q lC
P C t h

 = =  ⋅ ⋅∆  
 

 
on: QT és la quantitat de calor necessària. 

Pe és el pes específic de l’aigua = 1. 
 Ce és la calor especifica de l’aigua = 1. 
 ∆t és el salt tèrmic = 5. 

 
 Per tant sabent que la quantitat de calor podem aplicar la equació: 
 

3 3185211,4 137042,3 37,05
5 1000

l m mC
h l h

= = ⋅ =  

 
 Per a determinar la pressió de treball de la bomba, al no calcular les canonades, 
no sabem la pèrdua de pressió i per tant suposarem que es la màxima alçada fins la 
bomba, que en aquest cas, es de 6 metres per tant agafarem 6 m.c.d.a. 
  
 Les bombes d’impulsió disposaran de selector de velocitats que permetrà elegir 
el punt de treball més adequat a les necessitats del circuit. 
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 Els motors estaran protegits contra sobrecàrregues. 
 
 Les bombes d’impulsió s’instal·laran en la canonada d’impulsió, segons 
esquema de principi i estarà ubicada a la planta segona en la terrassa. 
 
 S’instal·laran de manera que permeti la inspecció de totes les seves parts, estaran 
aïllades elàsticament de les canonades i de l’estructura de l’edifici per mitjà d’elements 
antivibratoris. 
 
 En les bombes circuladores d’impulsió s’instal·laran un manòmetre, vàlvula de 
retenció i vàlvula de regulació o seient a la impulsió. 
 
 L’alimentació elèctrica a la bomba serà des de el quadre elèctric de la terrassa.  
 
 Les característiques de les bombes seran les següents: 
 

- Marca.................................................................. Roca. 
- Model.................................................................. SC 80 M. 
- Cabal necessari................................................... 37 m3/h 
- Pressió total........................................................ 9 m.c.d.a. 
- Tensió................................................................. 230 V. 
- Potencia absorbida.............................................. 2600 W. 
- Intensitat............................................................. 10,7 A. 
- Connexió a la canonada.......................................3 “ 
- Nombre de revolucions....................................... 2880 rpm. 
- Pes........................................................................46 kg. 

 
 
2.4 Vas d’expansió. 
 

Tot i que la planta refredadora ja porta un vas d’expansió, aquest només és de 24 
litres, és insuficient per una instal·lació tant gran. 

 
Serà tancat, d’acer d’alta qualitat, pintat exteriorment i provist de membrana 

elàstica especial. La cambra de gas contindrà nitrogen a pressió i s’instal·larà en circuit 
tancat.  

 
S’instal·larà en la canonada de retorn, segons plànol i s’ubicarà en la planta 

segona (en la terrassa). La instal·lació es farà de manera que no porti cap clau de pas o 
accessori que pugui interrompre la circulació al conducte de retorn, així com que en 
aquest tram no es puguin produir bosses d’aire. El diàmetre mínim de connexió del vas 
serà de 20 mm. ( ¾ “). 

 
La capacitat del vas es calcula per: 

u
v

VC
fp

=  

 
on: Vu és el volum d’aigua dilatada [l]. 

fp és el factor de pressió  
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Per calcular el volum intern: 
u iV V fd= ⋅  

 
on: Vi és el volum intern de la instal·lació [l]. 

fd és el factor de dilatació de l’aigua. 
 
Per calcular el factor de pressió: 
 

M m

M

P Pfp
P
−

=  

 
on: PM és la pressió absoluta màxima de treball [m.c.d.a.]. 

Pm és la pressió absoluta de treball [m.c.d.a.] 
 
Per calcular les pressions absolutes: 
 

max.

max.

21

M de treball tarat

m de treball atmosferica

tarat altura manometrica

P P P

P P P

P P kg cm

= +

= +

= +

 

 
on: Pmax.de treball és la pressió de tarat [kg/cm2]. 

Ptarat és la pressió de tarat de la vàlvula de descàrrega [m.c.d.a.] 
 
Sabent tot lo necessari apliquem les anteriorment esmentades formules: 

 
2

2

2

1,9 1,6 3,5

1,9 1 2,9

0,9 1 1,9
3,5 2,9 0,1714

3,5
185,3 12 2223,6
2223,6 0,0296 65,9

65,9 384
0,1714

M

m

tarat

i

u

v

P kg cm

P kg cm

P kg cm

fp

V l
V l

C l

= + =

= + =

= + =

−
= =

= × =

= × =

= =

 

 
La capacitat del vas serà de 425 litres i la pressió de la cambra de gas, com ja 

hem dit abans, de 0,5 kg/cm2. 
 
Per a la determinació han estat considerats els següents factors: 

 
- Temperatura de càlcul mitjà de l’aigua de 52,5ºC. 
- Alçada manometrica de 9 m.c.d.a. 
- Coeficient de dilatació tèrmica de 2,9 % a 80ºC.  
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2.5 Vàlvula de seguretat. 
 
 La vàlvula de seguretat per descàrrega impedirà que es creïn sobrepressions 
superiors a les de treball. 
 
  

Per calcular el cabal de descarrega apliquem: 
 

2

500
1

T
d

tarat altura manometrica

Q lC
h

P P kg cm

 = =   
= +

 

 
on: QT és la quantitat de calor total de la instal·lació [Kcal/h]. 

500 és un factor corrector [Kcal/l]  
  

Per tant: 

2

185211,3 370,5
500

0,9 1 1,9

d

tarat

lC h

P kg cm

= =

= + =
 

 
Les característiques de la vàlvula de seguretat s’han considerat els següents 

valors: 
 

- Diàmetre de ¾ “. 
- Cabal de descàrrega de 370 litres. 
- Pressió de tarat de 2 kg/cm2. 

 
S’instal·larà segons plànol (esquema de principi). 

 
 
2.6 Aïllament tèrmic. 
 
 Totes les canonades que circulin per la sala de calderes, locals no calefactats, per 
l’exterior i pel fals sostre. L’aïllament serà elastorèmic i flexible, amb un coeficient de 
conductivitat de 0,035 w/m·ºC a 20ºC expressament dissenyat per a instal·lacions de 
calefacció entre una temperatura de 10 i 105ºC. 
 
 L’espessor d’aïllament a instal·lar serà de 18 mm. per a canonades de fins a 1 ¼“ 
i de 27 mm. d’espessor per diàmetres d’entre 1 ¼“ i 3 ½“. En les conduccions que 
circulin per l’exterior, l’espessor d’aïllament s’incrementarà en 10 mm. i a més 
s’instal·larà un recobriment protector metàl·lic exterior. 
 
 Abans d’instal·lar-se l’aïllament, la canonada es netejarà de matèries estranyes i 
es pintarà amb dues capes de pintura antioxidant. 
 
 La distancia entre canonades i entre aquests i la paret, una vegada col·locats els 
aïllaments, no serà superior a 3 cm.    
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2.7 Emissors. 
 
 Els emissors seran consoles de la marca Ferroli ja que van ser ells els que ens 
van proporcionar de manera gratuïta el programa, i dintre d’aquest es contempla la 
possibilitat dels fancoils. 
 
 Les mesures son les següents: 

 
- De 654 x 690 x 220 mm. Del model 15. 
- De 654 x 690 x 220 mm. Del model 20. 
- De 654 x 940 x 220 mm. Del model 30. 
- De 654 x 940 x 220 mm. Del model 40. 
- De 654 x 1190 x 220 mm. Del model 60. 
- De 654 x 1190 x 220 mm. Del model 80. 
- De 654 x 1440 x 220 mm. Del model 100. 

 
La instal·lació serà bitubular, disposaran cada consola de vàlvula de tres vies 

motoritzada, vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida. 
 
El nombre de consoles per local, està determinat en funció de la potència 

calorífica necessària per a cada local (segons els càlculs adjunts al final d’aquest 
apartat). 

 
La disposició de les consoles està representada en els plànols. 
 
El sistema de sustentació serà mitjançant suports rígids per alicatar a la paret. 

 
2.8 Canonades. 
 
 Les canonades seran d’acer sense soldadura. 
 
 La instal·lació serà bitubular. En el dimensionament de les canonades, la pèrdua 
de càrrega serà inferior a la màxima permesa que es de 40 mm.c.d.a. així mateix la 
velocitat de l’aigua serà inferior als 2m/s en les canonades en muntatge superficial i als 
3 m/s en les canonades soterrades. 
 
 Els trams de cada ramal, cabals, longituds, velocitats de circulació de l’aigua, 
pèrdues de càrrega per metre, pèrdues de càrrega totals dels trams i diàmetres de les 
canonades, així com les pèrdues de càrrega dels accessoris estan especificats al final 
d’aquest annex. 
 
 En el pas a través de les parets i del forjat, la subjecció no ha d’estar rígida, per 
això es farà el forat entre 5 i 10 mm. més gran que el diàmetre de la canonada i es 
protegirà amb maneguets protectors que sobresortiran 3 mm. 
 
 Els punts de fixació i de suport permetran la lliure dilatació de les canonades, 
s’instal·laran entre 1 i 3 m. entre ells. 
  

Perquè la instal·lació funcioni correctament es necessari eliminar completament 
l’aire, per això les canonades s’instal·laran amb un pendent mínim d’un dos per mil, 



 66

amb la finalitat de que les bombolles d’aire s’acumulin a la part més alta, on hi hauran 
instal·lats purgadors automàtics de canonada. 
 
 Els diferents ramals disposaran de claus de pas que els aïllin de la resta de la 
instal·lació. 
 
 Pel buidat de cada circuit es disposarà en la canonada d’impulsió en la part més 
baixa de la instal·lació d’una clau de pas i buidat. El circuit de la bomba es podrà buidar 
mitjançant la clau de buidat de la bomba. 
 
 La canonada per la seva protecció es pintarà a l’esmalt sintètic amb dues capes 
d’emprimació i dues d’acabat.. 

 
Per tal de poder trobar els diàmetres usarem els següents diagrames: 

 
 

 Taula per cabals petits 
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Taula per a cabals grans. 

 
A continuació, mitjançant taules per a cada planta (amb el seu corresponent 

dibuix esquemàtic, que no esta a escala), calcularem tots els diàmetres de les canonades. 
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Planta baixa 
 

 
           

TRAM PRINCIPAL 
 
Tram Q (frig/h) C(m3/h) J(mm.c.d.a) V (m/s) L (m) φ  
A – B 3698 0,74 15 0,50 4,00 1” 
B – C 7396 1,48 32 0,75 3,75 1” 
C – D 12384 2,47 20 0,72 4,30 1 ¼”  
D – E 14276 2,85 28 0,82 3,70 1 ¼” 
E – F 19264 3,85 22 0,80 3,45 1 ½”  
F – G 24252 4,85 30 1,00 0,50 1 ½”  
G – H 29240 5,85 14 0,75 7,00 2” 
H – I 34228 6,84 18 0,85 3,65 2” 

I – PA 44204 8,84 30 1,15 3,00 2” 
K – L 3698 0,74 15 0,50 5,60 1” 
L – M 7396 1,48 32 0,75 3,50 1” 

M – PA (1) 12384 2,47 20 0,72 3,00 1 ¼” 
 
(1) PA és refereix a la planta altell. 

 
DERIVACIONS 

 
Tram Q (frig/h) C(m3/h) J(mm.c.d.a) V (m/s) L (m) φ  

B – B1 3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
C – C1 4988 0,99 15 0,50 0,50 1” 
E – E1 4988 0,99 15 0,50 1,50 1” 
F – F1 4988 0,99 15 0,50 6,75 1” 
G – G1 4988 0,99 15 0,50 1,50 1” 
H – H1 4988 0,99 15 0,50 1,50 1” 
I1 – I2  4988 0,99 15 0,50 4,00 1” 
I2 – I 9976 1,99 15 0,65 2,90 1 ¼” 

I2 – I21 4988 0,99 15 0,50 0,50 1” 
L – L1  3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 

M – M1 4988 0,99 15 0,50 3,25 1” 
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Planta altell 
 
 

 
        
    

TRAM PRINCIPAL 
 
Tram Q (frig/h) C(m3/h) J(mm.c.d.a) V (m/s) L (m) φ  
A – B 4988 0,99 15 0,50 2,00 1” 
B – C 6278 1,26 22 0,65 4,35 1” 
C – D 11266 2,25 20 0,72 2,50 1 ¼”  
D – E 24252 4,85 30 1,00 1,10 1 ½” 
E – F 25198 5,04 32 1,05 11,4 1 ½”  
F – G 28896 5,78 14 0,75 11,2 2”  

G – PP (2) 73100 14,62 30 1,35 2,50 2 ½” 
H – I 1290 0,26 20 0,40 3,00 ½” 
I – J 2580 0,52 16 0,45 2,75 ¾”  

J – PP (2) 14964 2,99 30 0,85 2,50 1 ¼” 
 
 

DERIVACIONS 
 
Tram Q (frig/h) C(m3/h) J(mm.c.d.a) V (m/s) L (m) φ  

C – C1 4988 0,99 15 0,50 0,50 1” 
E – E1 946 0,20 15 0,35 0,50 ½” 
F – F1 3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
K – K1  1892 0,37 10 0,35 1,50 ¾”  
I – I1  1290 0,26 20 0,40 0,50 ½”  

B – PP (2) 1290 0,26 20 0,40 3,00 ½”  
D – PP (2) 12986 2,59 21 0,74 3,00 1 ¼” 

 
(2) PP és refereix a la primera planta. 
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Planta primera 
 
 
 

 
     
 
       

TRAM PRINCIPAL 
 
Tram Q (frig/h) C(m3/h) J(mm.c.d.a) V (m/s) L (m) φ  

PA (1) –A 73100 14,62 30 1,35 3,00 2 ½”  
A – B 75594 15,12 33 1,45 5,25 2 ½”  
B – C 76884 15,38 34 1,46 4,30 2 ½”  
C – D 78174 15,64 34 1,46 2,10 2 ½”  
D – E 83162 16,64 37 1,48 5,25 2 ½”  
E – F 86860 17,37 14 1,00 6,75 3”  
F – G 91848 18,37 15 1,05 1,10 3” 
G – H 93138 18,62 15 1,06 4,40 3” 
H – I 94428 18,89 18 1,15 0,60 3” 

I – PS (3) 96922 19,38 20 1,20 3,00 3” 
J – K 2494 0,49 15 0,45 5,40 ¾”  
K – L 3784 0,75 26 0,65 4,30 ¾”  
L – M 5074 1,01 15 0,50 2,10 1” 
M – N 7568 1,51 32 0,75 1,60 1” 
N – O 9460 1,89 13 0,55 7,50 1 ¼”  
O – P  11352 2,27 17 0,68 3,00 1 ¼” 
P – Q 13846 2,76 25 0,77 1,10 1 ¼”  
Q – R 15136 3,02 30 0,88 2,80 1 ¼” 
R – S 30100 6,02 15 0,77 1,50 2” 
S – T 31390 6,28 16 0,80 0,75 2” 

T – PS (3) 33884 6,77 18 0,85 3,00 2” 
 
(1) PA és refereix a la planta altell. 
(3) PS és refereix a la segona planta. 
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DERIVACIONS 

 
Tram Q (frig/h) C(m3/h) J(mm.c.d.a) V (m/s) L (m) φ  

A – A1 2494 0,49 15 0,45 0,50 ¾” 
B – B1 1290 0,26 20 0,40 0,50 ½” 
C – C1 1290 0,26 20 0,40 0,50 ½” 
D1 – D2 2494 0,49 15 0,45 1,00 ¾” 
D2 – D 4988 0,99 15 0,50 2,25 1” 

D2 – D21 2494 0,49 15 0,45 3,80 ¾”  
E – E1 3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
F1 – F2 2494 0,49 15 0,45 1,00 ¾” 
F2 – F 4988 0,99 15 0,50 2,25 1” 

F2 – F21 2494 0,49 15 0,45 3,80 ¾”  
G – G1 1290 0,26 20 0,40 0,50 ½” 
H – H1 1290 0,26 20 0,40 0,50 ½” 
I – I1  2494 0,49 15 0,45 7,20 ¾” 

K – K1 1290 0,26 20 0,40 0,50 ½” 
L – L1 1290 0,26 20 0,40 0,50 ½” 

M – M1  2494 0,49 15 0,45 6,00 ¾” 
N – N1 1892 0,37 10 0,35 0,50 ¾” 
O – O1 1892 0,37 10 0,35 0,50 ¾” 
P – P1 2494 0,49 15 0,45 6,00 ¾” 
Q – Q1 1290 0,26 20 0,40 0,50 ½” 
S – S1 1290 0,26 20 0,40 0,50 ½” 
T – T1 2494 0,49 15 0,45 7,20 ¾” 
X – X1 1892 0,37 10 0,35 0,50 ¾”  

X – PS (3) 11094 2,22 18 0,70 3,00 1 ¼” 
Y – PA 1290 0,26 20 0,40 3,50 ½” 
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Planta segona 

 
 

 
     

      TRAM PRINCIPAL 
 
Tram Q (frig/h) C(m3/h) J(mm.c.d.a) V (m/s) L (m) φ  
A – B 3698 0,74 15 0,50 1,70 1” 
B – C 4644 0,93 15 0,50 2,90 1” 
C – D 7138 1,42 31 0,75 3,85 1” 
D – E 9632 1,92 15 0,65 6,10 1 ¼” 
E – F 15566 3,11 32 0,85 3,90 1 ¼”  
F – G 21500 4,30 28 0,90 5,55 1 ½” 
G – H 23944 4,79 31 1,00 3,60 1 ½” 
H – I 120916 24,18 25 1,35 0,30 3” 
I – J 123410 24,68 27 1,40 4,50 3” 
J – K 127108 25,42 30 1,50 1,50 3”  
K – L 128054 25,61 32 1,55 12,30 3”  
M – N 4988 0,99 15 0,50 1,70 1” 
N – O 5934 1,18 20 0,65 3,00 1” 
O – P  9632 1,92 14 0,60 3,85 1 ¼” 
P – Q 13330 2,66 22 0,75 6,00 1 ¼”  
Q – R 19264 3,85 22 0,77 3,90 1 ½” 
R – S 25198 5,03 32 1,05 5,70 1 ½” 
S – T 28896 5,77 18 0,75 3,45 2” 
T – U 62780 12,55 24 1,17 0,40 2 ½”  
U – V 66478 13,29 28 1,23 4,40 2 ½”  
V – W 71466 14,30 29 1,33 1,50 2 ½”  
W – L 72412 14,48 30 1,35 0,70 2 ½”  

L – PR (4)  200466 40,09 37 1,80 1,35 3 ½”  
X – Y 3698 0,74 15 0,50 5,10 1” 
Y – Z 7396 1,48 32 0,75 6,50 1” 

Z – PP (2) 11094 2,21 18 0,65 1,25 1 ¼” 
 
(2) PP és refereix a la planta primera. 
(4) PR  és refereix a la  planta refredadora.. 
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DERIVACIONS 
 
Tram Q (frig/h) C(m3/h) J(mm.c.d.a) V (m/s) L (m) φ  

B – B1 946 0,20 15 0,35 5,00 ½” 
C – C1 2494 0,49 15 0,45 0,50 ¾” 
D – D1 2494 0,49 15 0,45 0,50 ¾” 
E – E1 5934 1,18 20 0,60 0,50 1” 
F – F1 5934 1,18 20 0,60 0,50 1” 
G – G1 2494 0,49 15 0,45 0,50 ¾” 
I – I1 2494 0,49 15 0,45 0,50 ¾” 
J – J1  3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 

K – K1 946 0,20 15 0,35 3,70 ½” 
N – N1 946 0,20 15 0,35 5,00 ½” 
O – O1  3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
P – P1 3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
Q – Q1 5934 1,18 20 0,60 0,50 1” 
R – R1 5934 1,18 20 0,60 0,50 1” 
S – S1 3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
U – U1 3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
V – V1 946 0,20 15 0,35 3,70 ½” 

W – W1 4988 0,99 15 0,50 0,50 1”  
Y – Y1 3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
Z – Z1 3698 0,74 15 0,50 0,50 1” 
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2.9 Fulls de càlcul. 
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3 Estudi de seguretat i salut pel projecte d’instal·lació de l’Alberg del 
Carme. 
 
3.1 Consideracions generals. 
 

El present Estudi de Seguretat i Salut en el Treball intenta marcar una normativa 
de equipament, funcionalitat i ús de maquinàries i eines, així com dels demés mitjans de 
seguretat i conducta del personal de l’obra, per la prevenció d’accidents de treball i la 
realització d’aquest en les millors condicions possibles. 
 

S’ha redactat de forma que s’estudien els tipus de treball, els seus riscos i la 
manera de prevenir aquests, així com les restants circumstàncies de la funció laboral. 
 

Han estat estudiades separadament les característiques dels treballs i l’ús de la 
màquina a utilitzar, de tal forma que mitjançant l’ús i consulta d’aquest document, en 
qualsevol moment durant la realització dels treballs, o abans de l’inici dels mateixos, es 
puguin adoptar les mesures de prevenció que ens asseguren la eliminació dels riscos 
previsibles. 
 

La interpretació d’aquestes normes correspon a personal qualificat; directors 
d’obra, encarregats i vigilants de seguretat;  de tal forma que mitjançant el seu estudi i 
anàlisi pugui ser convenientment redactat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 
 
3.2 Identificació  i  emplaçament. 
 

Es refereix el present Estudi de Seguretat i Salut a les obres d’instal·lació de la 
calefacció i l’aire condicionat de l’Alberg del Carme, situat en la ciutat de Manresa 
capital de la comarca del Bages, província de Barcelona. 
 

L’edifici objecte de l’obra està situat a la plaça del milcentenari al costat de la 
plaça de l’ajuntament de l’esmentada ciutat.  
 
 
3.3 Propietat.  Autors.  Entorn. 
 

Es redacta el present Estudi de Seguretat i Salut a petició de la propietat 
TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, amb domicili al carrer de Rocafort 116-122 
(Barcelona). 
 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta a partir dels documents 
corresponents al Projecte d’Execució de les obres, redactat per l’Enginyer Tècnic 
Industrial Robert Mañé i Sagarra. 
 

Pel que fa a les xarxes d’infrastructures dels serveis, totes son soterrades, son: 
 
- Abastiment d’aigua (Mancomunitat d’aigües del Bages). 

 
- Sanejament. 
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- Abastiment d’energia elèctrica. (per FECSA-ENDESA). 
 
 
3.4  Objectiu i finalitat. 
 

És objecte del present Estudi de Seguretat, la prevenció de tots els riscos que 
indubtablement es produeixen en qualsevol procés laboral i està encaminat a protegir la 
integritat de les persones i els béns, indicant i recomanant els mitjans i mètodes que 
hauran d’utilitzar-se, així com les seqüències dels processos laborals adequats en cada 
treball específic de tal manera que, comptant amb la col·laboració de totes les persones 
que intervenen en els treballs a conseguir un RISC NUL durant el desenvolupament dels 
mateixos. 
 

Es tindrà una major atenció als treballs de major risc com són els que s’efectuen 
a l’exterior de l’edifici, maquinària pesada (com ara grues) i ús de màquines-eina, i es 
cuidaran les mesures per a les proteccions individuals i col·lectives, senyalitzacions i 
primers auxilis. 
 
 
3.5  Pressupost, pla d’execució i mà d’obra. 
 

El Pressupost d’Execució Material per a les obres, reflexat en el Projecte de 
Construcció es de  73755 €. 
 

El pla d’execució màxim considerat per a la terminació de les obres s’ha estimat 
en 2 mesos.  En quant a la mà d’obra i en funció de les característiques de la construcció 
a executar, es considera que el número d’operaris que normalment treballaran a l’obra 
de mitja serà d’uns 2 operaris (sempre fent estimacions). 
 
 
3.6 Treballs a executar.  Riscos.  Prevencions. 
 
3.6.1  Instal·lació a altura.   
 
3.6.1.1 Riscos detectables més comuns 
 

- Caiguda de persones i/o de coses a diferent nivell. 
- Riscos derivats de les condicions climatològiques. 
- Caigudes del personal al mateix nivell. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Riscos a tercers per presencia incontrolada de personal aliè a obres en execució. 

 
Qualsevol altre que coneguts pel contractista han de ser integrats en las mesures 

del Pla de Seguretat. 
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3.6.1.2 Normes i mesures preventives tipus. 
 

- L’operari subjecte per cinturó de seguretat amarrat a un punt fortament anclat. 
(en el cas que hi hagi perill de caure d’una altura considerable) 

- Es prohibiran els treballs en l’escala (o bastida, en el cas que fos necessari) que 
la seva estabilitat no estigui garantitzada abans de l’inici de les feines. 

- Seran momentàniament apartats, quadres i objectes de qualsevol índole que 
puguin ser danyats en la instal·lació. 

- Les escales compliran les normes de seguretat, sabates antilliscants, cadena 
limitadora d’obertura (tisores). 

- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà. 
 
3.6.1.3 Vestimenta de protecció personal recomanables. 
 

Totes les peces de roba de protecció personal hauran d’estar homologades pels 
organismes corresponents, i a continuació es relacionen: 
 
3.6.1.4 Roba adequada al tipus de treball. 
 

- Botes de seguretat i impermeables 
- Mascaretes filtrants 
- Guants de cuir. 
- Guants de goma o PVC 

 
 
3.6.2 Muntatge de prefabricats o bastides. 
 
3.6.2.1 Riscos detectables més comuns  
 

- Caigudes: a diferent nivell - al mateix nivell - al buit.  
- Desplomi de la bastida.  
- Contactes amb conduccions elèctriques. 
- Caiguda d’objectes des de la bastida.  
- Atrapats.  
- Per malalties dels operaris vertígens, marejos, etc.  

 
3.6.2.2 Mesures preventives d’aplicació general.  
 

- Les bastides s’arrossegaran sempre.  
- Abans de pujar a les bastides revisar la seva estructura i ancoratges.  
- Els trams verticals s’aportaran sobre taulons repartint càrregues. 
- Els desnivells de suport es suplementaran amb taulons travats aconseguint una 

superfície estable de suport.  
- Les plataformes de treball tindran un ample mínim de 60 m. ancorades als 

suports impedint els lliscaments o bolcades.  
- Les plataformes a més de 2 metres d'altura, tindran baranes perimetrals 

completes de 90 m. d'altures amb passamans llistó intermedi i rodapeu. 
- Les plataformes permetran la circulació i intercomunicació.  
- Els taulons components de les plataformes de treball no tindran defectes visibles 

ni nusos que minvin la seva resistència.  
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- No s’abandonaran les eines sobre les plataformes de manera que al caure 
produeixin lesions.  

- Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides, es recollirà i 
descarregarà a través de recipients adequats. 

- No es fabricaran morters directament en les plataformes.  
- La distància de separació d’una bastida al parament vertical on es treballa no 

serà superior a 30 cm. 
- Els cables de sustentació (d’haver-los), tindran la longitud suficient per a 

dipositar les bastides en el sòl.  
- Les bastides deuran poder suportar quatre vegades la càrrega estimades  
- Les bastides penjades en fase de parada temporal descansaran en el sòl fins a 

tornar a començar els treballs. 
- Els cinturons de seguretat, d’ús preceptiu per al treball en bastides, s’ancoraran a 

"punts forts"  
- Els reconeixements mèdics seleccionaran el personal que pot treballar en aquests 

llocs.  
 
3.6.2.3 Peces de protecció personal.  

 
- Casc de polietilè preferentment amb barbuqueig.  
- Botes de seguretat o calçat antilliscant.  
- Cinturó de seguretat classes A o C  
- Roba de treball adequada. 

 
 
3.6.3 Instal·lació d’electricitat en la zona on hi hagi les màquines. 
 
3.6.3.1 Riscos detectables durant la instal·lació. 
 

- Caigudes de persones al mateix o a distint nivell. 
- Talls per maneig d’eines manuals. 
- Lesions per maneig d’útils específics. 
- Lesions per sobreesforços i postures forçades continuades. 
- Cremades per maneig d’encenedors. 

 
 
3.6.3.2 Riscos detectables durant les proves i posada en servei. 
 

- Electrocució o cremades per mala protecció dels quadres elèctrics 
 
• per maniobres incorrectes en les línies 
• per ús d’eines sense aïllament 
• per ponts dels mecanismes de protecció 
• per connexionats directes sense clavilles. 
 

- Fet explotar de grups de transformació durant l’entrada en servei dels 
mateixos. 

- Incendis per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 
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3.6.3.3 Normes i mesures preventives tipus. 
 

- El magatzem per a apilament del material elèctric se situés en lloc adequat al 
material contingut. 

- El muntatge d’aparells elèctrics SEMPRE s’efectués per personal especialista. 
- La il·luminació dels talls no serà inferior a 100 lux amidats a 2 m del sòl. 
- La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà conformement a la norma a 24 

volts i portalàmpades estancs amb mànec aïllant i proveïts de reixeta protectora. 
- Es prohibeix ABSOLUTAMENT el connexionament als quadres de 

subministrament elèctric sense la utilització de les clavilles adequades. 
- Les escales compliran les normes de seguretat, sabates antilliscants, cadena 

limitadora d’obertura (tisores). 
- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà. 
- Els treballs d’electricitat en general, quan es realitzin en zones de buits d’escala, 

estaran afectes de les mesures de seguretat referents a la utilització de xarxes 
protectores. 

- D’igual manera es procedirà en terrasses, balconades, tribunes,  
- Les eines utilitzades estaran protegides amb material aïllant normalitzat contra 

contactes d’energia elèctrica. 
- Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, l’últim cablejat que s’executi serà 

el del quadre general al del subministrament. 
- Les proves de tensió s’anunciessin convenientment per a coneixement de tot el 

personal de l’obra. 
- Abans de posar en càrrega la instal·lació total o parcialment, es farà una revisió 

suficient de les connexions i mecanismes, proteccions i entroncament dels 
quadres generals i auxiliars, d’acord amb la norma del reglament electrotècnic. 

  
3.6.3.4 Peces de protecció personal recomanables. 
 
 Totes les peces de protecció personal deuran estar homologades pels 
organismes corresponents i a continuació es relacionen: 
  

• Botes de seguretat (aïllants si escau) 
• Guants (aïllants si escau) 
• Roba adequada de treball. 
• Cinturó de seguretat i/o faixa elàstica de cintura.  
• Comprovadors de tensió. 
• Eines aïllades. 

 
 Són també d’aplicació les normes de seguretat per a treball de 
muntacàrregues, escales de mà, bastides.  
 
 
3.6.4 Grues autopropulsades. 
 
3.6.4.1 Riscos detectables comuns a totes les màquines. 

 
- Els derivats de la seva circulació. Vols, atropellaments, atrapaments, projeccions 

vibracions i sorolls formació de pols.  
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- Els provocats pel seu ús específic característiques de cada tipus de màquina i el 
seu treball realitzat i els particulars de manteniment dels seus mecanismes. 

- Cops de la càrrega suspesa.  
- Despreniments de les càrregues manipulades.  
- Contactes amb conduccions elèctriques.  
- Caigudes a l’accedir o abandonar la cabina.  
- Lesions pròpies del manteniment de la màquina.  

 
3.6.4.2 Normes preventives generals. 
 

- Estarà dotada de fars de marxa avant i reculada, servofrè, fre de mà, botzina 
automàtica de reculada, retrovisors a banda i banda del pòrtic de seguretat 
antivolcament, cabina antimpacte i extintors. 

- Es prohibeix romandre transitar o treballar dintre del radi d’acció de la màquina 
en moviment. 

- Durant el període de paralització s’assenyalarà el seu entorn amb indicacions de 
perills prohibint expressament la permanència del personal en les seves 
proximitats o sota elles. 

- La maquinària no entrarà en funcionament en tant no s’hagi senyalitzat 
convenientment l’existència de línies elèctriques en Servei 

- De produir-se un contacte d’una màquina amb una línia elèctrica tenint la 
màquina rodadura de pneumàtics, el conductor romandrà immòbil en el seu 
seient i sol·licitarà auxili per mitjà de la botzina. Tot seguit s’inspeccionarà el 
possible ponts elèctric amb el terreny i possiblement el salt, sense risc de 
contacte elèctric, el maquinista SALTARÀ FORA DEL VEHICLE, SENSE 
TOCAR AL MATEIX TEMPS LA MÀQUINA I EL TERRENY.  

- Abans de l’abandó de la màquina el conductor deixarà en repòs, en contacte amb 
el sòl l’òrgan mòbil de la màquina i accionant el fre de mà i desocupat el motor.  

- Les passarel·les o esglaons d’accés a la màquina, romandran sempre nets de 
fangs graves o olis per en evitar lesions. 

- Es prohibeix en aquestes màquines el transport de persones. 
- S’instal·larà de manera adequada on sigui necessari límits de recorregut i 

senyalització de tràfic i circulació. 
- No s’executaran treballs de replanteig o comprovació durant la permanència de 

màquines en moviment en el tall. 
- Dintre dels treballs de manteniment de la maquinària es revisar especialment la 

pressió de pneumàtics i olis dels mecanismes. 
- Controlar el llibre de manteniment de la grua i revisions.  
- El ganxo o doble ganxo estarà dotat de pestell de seguretat.  
- Comprovar el perfecte suport dels gats.  
- Controlar les maniobres de la grua per un especialista.  
- Comprovar el no sobrepassar la càrrega màxima admesa en funció de la longitud 

i pendent o inclinació del braç de la grua.  
- Mantenir sempre a la vista la càrrega. De no ser possible efectuar les maniobres 

amb un senyalista expert.  
- Es prohibeix expressament arrossegar les càrregues amb aquestes màquines.  
- Es respectarà la distància de seguretat de 5 metres.  
- Fer complir al maquinista les normes de seguretat i manteniment de la màquines 

que enumerem a continuació:  
• Mantenir la grua allunyada dels terrenys insegurs.  
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• No passar el braç de la grua per sobre del personal.  
• No fer marxa enrere sense l'auxili d'un ajudant.  
• No realitzar treballs sense una bona visibilitat.  
• No realitzar arrossegaments de càrregues o esforços esbiaixats.  
• Alçar una sola carrega cada vegada.  
• Assegurar l'estabilitat de la màquina abans de treballar.  
• No abandonar la grua amb una càrrega suspesa.  
• Respectar les càrregues i inclinacions de ploma màximes.  
• Asseguri els aparells d'hissat i ganxos amb pestells.  
• Atendre fidelment les mesures de seguretat de l'obra.  
• Usar les peces de seguretat i protecció personal adequades  

 
3.6.4.3 Peces de protecció personal recomanades: 
 

- Casc de polietilè.  
- Guants adequats de conducció, impermeables, per a manipular, etc.  
- Calçat adequat de seguretat, aïllant.  

 
 
3.6.5 Màquines – eines. 
 
3.6.5.1 Riscos detectables mes comuns. 

 
- Les màquines eines d’aplicació elèctrica estaran protegides per doble aïllament. 
- Els motors estaran protegits per carcasses adequades. 
- Igualment estaran protegits els òrgans motrius, corretges cadenes engranatges. i 

altres òrgans de transmissió.  
- Es prohibeix efectuar reparacions o manipulacions amb la màquina en 

funcionament. 
- Les màquines en avaria se senyalitzaran amb: NO CONNECTAR AVARIAT. 
- Les eines de tall tindran el disc protegit amb carcasses  
- Les màquines eines que hagin de funcionar en ambients amb productes 

inflamables i tindran protecció antideflagrant. 
- En ambients humits la tensió d’alimentació serà de 24 volts. 
- El transport aeri de les màquines mitjançant grues s’efectuarà amb aquestes en 

l’interior de bats mai penjades. 
- Les eines accionades per aire a pressió (compressors) estaran dotades de camises 

insonoritzades.  
- Sempre que sigui possible les mànegues d’alimentació s’instal·laran aèries i 

senyalitzades per cordes de banderoles.  
 
3.6.5.2 Peces de protecció personal recomenables 
 

- Cascs de polietilè.  
- Roba adequada de treball. impermeables.  
- Guants de seguretat.  
- Plantilles de seguretat anticlaus.  
- Ulleres de seguretat anti-impactes, antipols i antiprojeccions.  
- Protectors auditius.  
- Mascaretes filtrants antipols, anti-vapors, filtres fixos i recanviables.  
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- Faixes elàstiques anti-vibracions.  
 
 
 
3.7 Medicina preventiva i primers auxilis. Nombre d’operaris.  
 

La mà d’obra té una incidència baixa en aquest tipus de treballs no obstant 
donada la seva envergadura en la fase de major coincidència s’estimen en un nombre 
aproximat als 4 operaris entre personal tècnic laboral directe i laboral subcontractada. 
Les farmacioles portàtils (mínim 2) disposaran segons la reglamentació del següent 
material sanitari:  

 
- Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, pintura d’iode, mercromines, amoníac, 
gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i tònics 
cardíacs d'urgència, torniquets, borses de goma per a aigua o gels, guants 
esterilitzats, xeringues, bullidor, agulles per a injectables i termòmetre clínic. 

 
3.7.1 Assistència a accidentats.  
 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics 
(Serveis Propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, .), on traslladar 
als accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament.  

 
Es disposarà en l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons, adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, ., per a garantir un ràpid 
transport dels possibles accidentats als Centres d’Assistència.  
 
 
 
3.8 Normativa d'obligat compliment. 
 
3.8.1 Legislació i Normativa Tècnica d’Aplicació 
 

- R.D. 1627/1997 de 24 d’Octubre, sobre condicions mínimes de Seguretat i 
Salut.  

- R.D. 485/1997 de 14 d’Abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 

- R.D. 486/1997 de 14 d'Abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut en els llocs de treball. 

- R.D. 487/1997 de 13 d'Abril, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
relatives a la manipulació manual de les càrregues que comportin riscos, en 
particular dorsolumbars, per als treballadors. 

 
 
3.8.2 Ordenances 
 

- Ordenança Laboral de la Construcció: Vidre i Ceràmica (OM de 28/08/70. 
BOE de 5, 7, 8 i 9/09/70). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM de 09/03/71. 
BOE de 16/03/71).  
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3.8.3 Reglaments. 
 

- Reglament General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM de 31/01/40. 
BOE de 03/02/40, Vigent capítol VII). 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses (RD 2414 de 
30/11/61. BOE de 07/06/61). 

- Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de l’exposició al soroll 
durant el treball (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 

- Senyalització de seguretat en els centres locals de treball (RD 1403/86. BOE 
de 08/07/86).  

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 
09/10/73 i RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73). 

- Homologació d’equips de protecció personal per a treballadors (OM de 
17/05/74. BOE de 29/05/74. Successives Normes MT de la 1 a la 29). 

- Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997 de 17/01/97).  
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis. 

 
 

3.8.4 Normes UNE i NTE.  
 

- Norma UNE 81 707 85 Escales portàtils d’alumini, simples i d’extensió. 
- Norma UNE 81 002 85 Protectors auditius. Tipus i definicions.  
- Norma UNE 81 101 85 Equips de protecció de la visió. Terminologia. 

Classificació i ús. 
- Norma UNE 81 200 77 Equips de protecció personal de les vies respiratòries. 

Definició i classificació. 
- Norma UNE 81 208 77 Filtres mecànics. Classificació. Característiques i 

requisits. 
- Norma UNE 81 250 80 Guants de protecció. Definicions i classificació. 
- Norma UNE 81 304 83 Calçat de seguretat. Assaigs de resistència a la 

perforació de la sola.  
- Norma UNE 81 353 80 Cinturons de seguretat. Classe A: cinturó de subjecció. 

Característiques i assaigs. 
- Norma NTE ISV/1975 Ventilació. 
- Norma NTE RPP/1976 Pintura. 
- Norma NTE QAN/1973 No transitables.  
- Norma NTE QAT/1973 Transitables. 
- Norma NTE IFC/1973 Aigua calenta. 
- Norma NTE IFF/1973 Aigua freda. 
- Norma NTE ISB/1973 Escombraries.  
- Norma NTE ISH/1974 Fums i gasos. 

 
 
3.8.5 Directives Comunitàries. 
 

- Directiva del Consell 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a les disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). 
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- Directiva del Consell 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a les disposicions 
mínimes de Seguretat per a la utilització pels treballadors en el treball d’equips 
de protecció individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18).  

- Directiu del Consell 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a l’harmonització de les 
legislacions dels estats membres sobre la determinació de l’emissió sonora de 
la maquinària i material d’obra de la construcció (DOCE L. 33 de 08/02/79). 

- Directiva del Consell 81/1051/CEE de 07/12/81 per la qual es modifica la 
Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 

- Directiva del Consell 84/537/CEE de 1709/84 sobre l’harmonització de les 
legislacions dels estats membres referent al nivell de potència acústica 
admissible dels grups electrògens de potència (DOCE L. 300 de 19/11/84). 

- Directiva del Consell 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximació de les 
legislacions dels estats membres relatives a les estructures de protecció en cas 
de bolcada (ROPS) de determinades màquines per a la construcció (DOCE L. 
186 de 08/07/86). 

- Directiva del Consell 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre les estructures de protecció de caigudes 
d’objectes (FOPS) de determinades màquines per a la construcció (DOCE L. 
186 de 08/07/96). 

 
 
3.8.6 Convenis de la OIT, ratificats per Espanya. 

 
- Conveni n º 62 de la OIT de 23/06/37 relatiu a prescripcions de seguretat en la 

indústria de l’edificació. Ratificat per Instrument de 12/06/58 (BOE de 
20/08/59).  

- Conveni n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguretat i salut en la indústria de 
la construcció. 

- Conveni n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protecció de maquinària. Ratificat 
per Instrucció de 26/11/71 (BOE de 30/11/72). 

- Conveni n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguretat i salut dels treballadors i 
medi ambient de treball. Ratificat per Instrument publicat en el BOE (Butlletí 
Oficial de l'Estat) de 11/11/85. 

 
 
 
 


