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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- Objecte del projecte 
L’objecte del present projecte és la remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a 
Sant Llorenç de Morunys per millorar la qualitat de les instal·lacions i terrenys de joc actuals. 
Aquesta remodelació es pot dividir en tres grans grups que s’explicaran en l’apartat 1.3: 
camp de gespa artificial, edifici de vestidors i pavelló. 
 
 
1.2.- Antecedents 
Actualment el camp de futbol és utilitzat per tres equips del C.E. Sant Llorenç de Morunys: un 
primer equip de futbol 11 que juga a quarta catalana i dos equips de futbol 7 de benjamins i 
alevins. Aquest camp, a part de les mancances pròpies d’un camp de terra, presenta 
problemes de drenatge en dies de molta pluja. La instal·lació de gespa artificial permetria una 
millor qualitat en els partits i entrenaments i podria motivar a més gent a practicar esport, tan 
del poble com dels entorns. Amb una correcta instal·lació de reg i drenatge es solucionarien 

els problemes actuals i es mantindria la xarxa 
actual d’enllumenat, que es va canviar fa uns 5 
anys i està en bones condicions. 
Un altre factor a tenir en compte és l’estat actual 
de les graderies, que són de formigó. Degut al 
desgast del temps, les cantonades presenten 
bastants desperfectes, tal com es pot observar a 
la foto, i caldria realitzar una reparació. 
 

Un altre dels problemes actuals és la utilització dels vestidors existents al pavelló com a 
vestidors dels partits del camp de futbol exterior. Els dos equips de futbol 7 solen jugar els 
seus partits els dissabtes al matí, l’un després de l’altre. Com que només hi ha un vestidor 
local i un visitant, els equips han de compartir vestidor en alguns moments mentre uns 
s’esperen per jugar i els altres acaben el partit. Aquest problema també es dóna en alguns 
dies quan es solapen el final del partit de dissabte a la tarda de l’equip de futbol 11 amb l’inici 
del partit de l’equip local de futbol sala, que juga dins el pavelló. Per tant, d’aquí sorgeix la 
necessitat de separar aquestes dues zones, deixant un vestidor d’ús exclusiu pel pavelló i 
realitzant un edifici nou de vestidors pel camp de futbol de gespa artificial en el qual hi hagi 
dos vestidors locals i dos visitants. Aquest edifici de vestidors es situarà a la zona nord del 
camp, on actualment hi ha un tros de camp que no s’utilitza. 
 
A més a més, les dimensions del terreny de joc del pavelló són molt inferiors a les mides 
mínimes reglamentàries. És per això que, aprofitant aquest projecte, s’ha estudiat la 
possibilitat d’enderrocar una part de l’edifici actual del pavelló on no hi ha terreny de joc i 
allargar aquesta zona, arribant així a les mides mínimes exigides per la normativa.   

 
 
 
1.3.- Descripció del projecte 
El projecte consisteix en la remodelació del complex esportiu de les Morunyedes. Aquesta 
remodelació es divideix en tres grans grups. 
 
Camp de futbol 
Es preveu la realització d’un paviment de gespa artificial pel camp actual de terra de futbol 11 
i futbol 7, amb totes les instal·lacions, equipaments i paviments complementaris. El paviment 
de gespa artificial es col·locarà sobre una capa de 20 cm de tot-u i una capa de 7 cm d’asfalt. 
El camp tindrà unes dimensions totals de 94 x 50,5 m2. Amb aquestes mides podem garantir 
les dimensions mínimes del terreny de joc exigides per la normativa NIDE i els sobreamples 
necessaris a les bandes i finals de camp.  
Segons la mateixa normativa, el camp està ben orientat, amb l’eix longitudinal en direcció N-
S. La localització també és òptima, ja que està a prop de zones verdes públiques i de centres 
docents, té un fàcil accés a peu i per carretera i disposa d’aparcaments al carrer del costat. 
També està lluny de zones de fums o olors provinents d’indústries i és un terreny pla, ja que 
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actualment ja hi ha un camp de futbol. El terreny es compactarà suficientment i se li donarà 
una permeabilitat suficient a les capes superiors per drenar bé l’aigua. La única cosa per la 
qual la localització no és bona és que no hi ha gaires possibilitats d’ampliacions futures, ja 
que la zona és molt limitada. Per aquest motiu s’han triat les dimensions descrites 
anteriorment. 
Les línies del camp de futbol 11 seran de color blanc i tindran una amplada de 10 cm. Les 
línies del camp de futbol 7 seran iguals però de color groc.  
 
La instal·lació de sanejament connectarà les canals longitudinals del costat del camp amb els 
embornals que recolliran les aigües que circulin per sobre els paviments de formigó dels 
voltants. En el costat de l’edifici també es connectaran a la xarxa d’aigües residuals 
procedents del mateix. 
 

 
 
A més a més, es preveu la instal·lació d’una xarxa de reg perimetral consistent en 6 canons 
de reg situats als córners i als laterals del centre del camp. Les canonades d’aquesta 
instal·lació hauran de passar per sota la gespa, ja que no es disposa de l’amplada necessària 
per garantir les dimensions mínimes del camp. Es realitzarà una arqueta al costat de cada un 
dels canons, instal·lant gespa artificial sobre la tapa per camuflar-les. El recorregut 
d’aquestes canonades serà pel lateral del camp, quedant sempre fora el terreny de joc. 
El bombament de l’aigua necessària per al reg es realitzarà a través de dues bombes que es 
connectaran en paral·lel, de manera que si una no funcionés correctament es pugui utilitzar 
l’altra. Aquestes bombes es col·locaran dins un armari que anirà enganxat a l’edifici de 

vestidors. També caldrà instal·lar un dipòsit de 20.000 L de capacitat, que s’ha previst 
col·locar-lo enterrat sota la placeta que quedarà davant l’edifici, el més a prop possible de la 
caseta de les bombes. 
 
Tal com ja s’ha indicat en el punt 1.2, no es realitzarà cap actuació en les columnes i focus 
d’enllumenat, ja que es va instal·lar nous fa 5 anys i estan en perfectes condicions. Malgrat 
tot, es preveu la realització d’un estudi lumínic per comprovar que les inclinacions dels focus 
siguin correctes, així com el desplaçament del quadre d’enllumenat actual des del pavelló fins 
a l’edifici nou de vestidors. També es preveu programar una nova encesa en mode 
“entrenament” que permeti encendre només la meitat dels focus, ja que per realitzar els 
entrenaments ja és suficient. 
 
Per completar l’entorn del camp també es preveu la realització dels paviments de formigó del 
passadís nord i de tota la zona sud, deixant un espai de gespa artificial en aquesta última 
zona per a escalfament. D’aquesta manera no cal deixar un sobreample tan gran al camp i 
les mides del terreny de joc poden ser les reglamentàries. El paviment nord tindrà una 
pendent cap al camp de futbol i l’aigua es recollirà a les canals longitudinals del mateix camp. 
El paviment sud tindrà una pendent en direcció contrària al camp, recollint les aigües amb els 
dos embornals previstos al costat de la porta. En el trobament entre els paviments de formigó 
i la gespa artificial es col·locarà una vorada de cap rodó, tipus jardí. 
 
També en aquest capítol s’inclou la 
reparació prevista per les graderies, 
que consistirà en estendre una capa 
de formigó armat de 15 cm en la 
part frontal i de 10 cm en la part 
superior, deixant així suficient espai 
per vibrar el formigó dins l’encofrat. 
Això també es realitzarà en tot el 
passadís d’accés a la piscina, ja que 
també presenta un estat deficient. A 
més a més, es preveu la instal·lació 
de cadires de plàstic per millorar la 
distribució dels espectadors. 
Per garantir una correcta independència entre els espais del camp gran de futbol, la piscina i 
el pavelló, també s’instal·larà una tanca en tota la longitud del camp en el passadís de 
darrere les graderies, guanyant així també una fila més de seients que actualment no hi és. 
Aquesta tanca serà de color verd i idèntica a l’existent en el tancament de la piscina. 
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Finalment, l’equipament a instal·lar consisteix en un joc de dues porteries fixes de futbol 11, 
quatre porteries abatibles de futbol 7, dues banquetes de 10 places (5 metres de longitud), 
quatre banderins de córner i un marcador electrònic. Darrere les porteries de futbol 11 es 
col·locaran parapilotes de 6 metres d’alçada i darrere les porteries de futbol 7, a sobre les 
graderies, parapilotes de 4 metres d’alçada. En la part est del camp no es col·locarà un 
tancament nou, ja que el tancament existent està en bones condicions. 
 
En la part baixa de les graderies on no hi hagi parapilotes es col·locarà una barana idèntica a 
la del camp de futbol. Aquesta barana també es col·locarà als extrems nord i sud del camp, 
on no hi hagi parapilotes. S’ha previst una porta de vehicles a la part nord-oest del camp i 
una al lateral sud-oest en la part final de les graderies per poder accedir a la porta de bombes 
i filtre de la piscina actual. Pel que fa a les portes d’accés pels jugadors, n’hi haurà una a 
l’extrem nord-est davant l’edifici de vestidors i una a l’extrem sud-est per accedir a la zona 
d’escalfament. 
 
 
Edifici de vestidors 
Per completar el nou camp es preveu la construcció d’un edifici de vestidors que pretén 
donar servei als partits que es realitzin en el camp de gespa artificial, de manera que es 
puguin separar els usos del pavelló amb els del camp de futbol. Els detalls constructius 
referents al tipus de coberta, solera i parets es detallaran en el punt 2.2. 
 

 
 
 
 
 

Aquest edifici constarà dels següents espais: 
 

ESPAI SUPERFÍCIE (m2) 
Vestidor L1, L2, V1, V2 39,3 
Lavabo L1, L2, V1, V2 2,4 
Dutxa L1, L2, V1, V2 13,3 
Vestidor ARB1, ARB2 6,5 
Lavabo ARB1, ARB2 2,4 
Dutxa ARB1, ARB2 1,7 

Lavabo públic (homes) 9,6 
Lavabo públic (dones) 9,4 

Lavabo públic (minusvàlids) 3,1 
Sala calderes 10,5 

Material 21,6 
Recepció 5,1 
Infermeria 4,9 

 
 
La superfície mínima de vestidors exigida per la normativa NIDE és de 2 m2 per persona i es 
disposarà de bancs per canviar-se d’una longitud mínima de 0,6 m per persona. Hem 
dimensionat els vestidors per 16 jugadors (el màxim que permet una convocatòria de futbol 
11) i, per tant, la superfície és superior als 32 m2 exigits i els 10 bancs instal·lats també 
compleixen sobradament amb les limitacions d’espai mínim. També es disposarà de 6 
penjadors per cada banc. 
Seguint la mateixa normativa, caldrà instal·lar 1 dutxa per cada 3 usuaris, amb un mínim de 
8, que seran les que instal·larem nosaltres. En aquestes dutxes es disposa d’un espai de 
0,9x0,9 m2 per cada una i un pas entre dutxes de 0,8m. 
També segons la normativa NIDE, es disposarà de llum natural als vestidors i de 2 endolls 
als bancs i un al lavabo. El lavabo disposarà d’una pica amb mirall i un inodor. 
També es disposarà d’una pissarra blanca per tàctiques i alineacions al vestidor. 
 
Pel que fa als vestidors per als àrbitres, també es compleixen les dimensions mínimes i es 
disposa d’ un banc amb penjadors, una cadira i una taula per anotacions, així com un endoll 
al costat de la taula i un al lavabo. També s’instal·larà una dutxa, un inodor i una pica amb 
mirall. 
 
El lavabo públics d’homes disposa de 3 urinaris, 3 inodors i 2 piques. El de dones disposa de 
4 inodors i 3 piques. El de minusvàlids està equipat amb un inodor amb els accessoris 
necessaris i una pica. Per separar els diferents inodors dels lavabos d’homes i dones 
s’instal·laran mampares de les que s’utilitzen habitualment en lavabos públics. 
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La resta de recintes compleixen també les especificacions de la normativa NIDE. La sala de 
calderes té accés des de l’exterior i una superfície superior a 10 m2. La de material té unes 
dimensions superiors a 20 m2, accés directe al camp en el mateix nivell i una altura mínima 
de 2,20 m. La recepció està ben comunicada amb l’exterior, té vista directa amb el camp i 
disposa d’una taula i cadira. La infermeria disposa d’una llitera i un armari amb equips de 
cura. 
Al costat de la porta d’entrada a la recepció es col·locarà un desfibril·lador (DEA). 
 
 
Pavelló 

 
 
Actualment el pavelló s’utilitza per a la pràctica d’activitats esportives per part de les escoles 
locals de primària i secundària, així com per als partits de l’equip local de futbol sala. A més a 
més, el pavelló també s’utilitza com a sala polivalent on es realitzen concerts i altres 
esdeveniments. El fet de col·locar unes porteries ancorades al terra o una tanca al voltant del 
camp per separar el terreny de joc del passadís i graderies dificultaria aquesta doble funció 
de l’edifici com a pavelló esportiu i com a sala polivalent. És per això que es preveu col·locar 
porteries i cistelles traslladables i es realitzarà una pavimentació contínua de manera que es 
pugui retirar tot l’equipament i deixar tot l’espai lliure i disponible per a la sala polivalent. 
 
Les actuacions a realitzar en el pavelló consisteixen en enderrocar una part de l’edifici del 
pavelló on actualment hi ha vestidors i lavabos en la planta baixa i classes de l’institut de 
secundària a la primera planta. Amb aquest enderroc es podrà engrandir el camp de futbol i 
arribar a les mides mínimes reglamentàries, ja que actualment és molt més petit.  

Cal dir, però, que aquesta part del projecte està condicionada a la realització de dos 
projectes més que ja preveu l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, com són la 
construcció d’una nova escola (es podria enderrocar la primera planta amb aules de 
secundària) i la construcció d’uns vestidors municipals per servir a la piscina. Aquests 
vestidors es construiran a l’altre costat del pavelló i es podrien aprofitar com a vestidors pels 
partits de futbol sala, permetent així que es puguin enderrocar els vestidors actuals per 
engrandir el terreny de joc.  
 
Per a reconstruir i engrandir el pavelló es construiran murs idèntics als existents seguint els 
límits de l’edifici actual a enderrocar, amb finestres similars a les existents de dos o quatre 
mòduls. L’estructura per aguantar la coberta, que també serà similar a l’existent, serà d’acer i 
seguirà les indicacions del projecte del pavelló actual. En resum, per donar continuïtat al 
pavelló, l’allargament seguirà les mateixes indicacions i característiques que té la part de 
pavelló actual. 
 
El paviment del terreny de joc serà de resines sintètiques sobre solera de formigó i es 
pintaran línies de 5 cm d’amplada de color blanc per futbol sala, de color groc per bàsquet, 
de color vermell per handbol i de color verd per voleibol. Es col·locaran dues porteries de 
futbol sala i es disposarà de dues cistelles plegables de bàsquet que es podran guardar a 
l’espai entre les graderies i la porta gran d’entrada al pavelló (zona superior dreta a la foto). 
El terreny de joc disposarà de dues banquetes, formades per dos bancs. Per als espectadors 
es preveu la col·locació de quatre mòduls de graderies amb capacitat per 22 persones cada 
un. 
 
A l’entrada del pavelló es construirà una caseta petita per recepció i per ubicar les calderes 
actuals que escalfen el pavelló, que caldrà moure-les de la seva posició actual fins a aquesta 
caseta, construïda precisament per a aquest fi. També dins aquesta caseta es col·locaran els 
quadres elèctrics i d’il·luminació i una caseta de recepció amb una taula i una cadira. 
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2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1.- Sistema constructiu camp de futbol i graderies 
 
Treballs previs 
Abans de l’inici de les obres caldrà comprovar les cotes actuals i les de projecte i replantejar 
el nou camp de futbol sobre el terreny.  
 
També caldrà realitzar una sèrie de cales per detectar els serveis enterrats tant a la zona 
afectada pels treballs (xarxa de clavegueram) com a la vorera del carrer de la Creueta per 
localitzar les xarxes d’aigua, electricitat i propà on s’hauran de connectar les noves 
instal·lacions de reg del camp i de l’edifici. 
 
Caldrà protegir l’arbre existent al costat de la rampa de baixada al camp per evitar danyar-lo. 
Si es cregués convenient es podria trasplantar i replantar al mateix lloc un cop acabada 
l’obra. A més a més, també es protegiran les quatre columnes d’enllumenat. 
 
Durant el transcurs de les obres caldrà garantir l’accés al pavelló i a la piscina, tant de 
vianants com de vehicles d’emergència i manteniments. 
 
Enderrocs 
En la zona afectada pel camp de futbol caldrà enderrocar la part final de la rampa de formigó 
que dóna accés al camp per tal d’habilitar un passadís recte en tota la zona nord del camp 
amb pendent constant. També s’arrencaran les tanques metàl·liques de publicitat situades 
darrere les porteries, així com les porteries, banquetes i marcador. La tanca de simple torsió 
existent a la zona sud es mantindrà, enderrocant només la part que surt cap al camp i 
construint posteriorment una porta. Per tant, caldrà demolir aquests 3 metres que 
sobresurten cap al camp. 
 
Pel que fa a la reparació de les graderies, caldrà enderrocar les tres últimes escales que 
donen accés al camp des del pavelló i el graó superior de l’altra punta de les graderies, on es 
col·locaran seients i on aquest graó ja no 
té sentit degut a la construcció de la 
piscina (veure foto). Per tal de procedir a 
la reparació de graderies serà necessari 
també arrencar totes les baranes 
existents al costat del passadís superior, 
a la part baixa per protegir el desnivell 
amb el camp i a les escales de la zona 
sud. 

Moviment de terres 
El moviment de terres a realitzar en la zona del camp consisteix bàsicament en excavar la 
caixa de paviment 30 cm per sota la cota final. Aquesta excavació anirà seguida d’una 
compactació del terreny existent de manera que el terreny tingui pendent transversal a dues 
aigües de 0,8%. Aquesta pendent anirà des del centre del camp cap als laterals i assegura la 
correcta evacuació de les aigües. 
En les zones de paviment de formigó caldrà realitzar una excavació o reblert per tal de deixar 
el terreny 15 cm per sota de la cota final, compactant el terreny natural al 98% del PM. 
 
Abans de realitzar el reblert caldrà excavar les rases per on passaran els tubs de reg i 
realitzar les actuacions que s’explicaran en el capítol de reg. També abans es col·locarà la 
canal longitudinal de drenatge i les vorades jardí que delimiten els extrems del camp (capítol 
de pavimentació). 
 
Una vegada realitzades aquestes actuacions, s’estendrà i compactarà una capa de tot-u de 
20 cm a sobre el terreny natural compactat. Aquesta capa s’executarà en dues tongades de 
10 cm cadascuna per assegurar la correcta compactació de la capa total. Aquesta capa 
també seguirà les pendents transversals del 0,8%. 
 
Pavimentació 
Primer de tot caldrà col·locar els límits del camp. Els límits longitudinals vindran marcats per 
les canals de drenatge i els límits transversals darrere les porteries es realitzaran amb 
vorades tipus jardí de cap rodó. Tan la canal longitudinal com la vorada es col·locaran sobre 
un arronyonat de formigó de 10 cm. La vorada de cap rodó servirà de barrera entre el 
paviment de gespa artificial i els paviments de formigó. 
En la zona d’escalfament, els límits també seran de vorada tipus jardí de cap rodó. La 
pavimentació d’aquesta zona es realitzarà de manera idèntica a la del camp de futbol. 
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Amb la capa de tot-u estesa i compactada i els límits col·locats, s’executarà un reg 
d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2, 
sobre el qual s’estendrà i compactarà una primera capa de 4 cm d’asfalt tipus AC 22 BIN 
B35/50 D, amb betum asfàltic de penetració i granulat granític. 
Per donar continuïtat a les capes d’asfalt, caldrà executar un reg d’adherència entre la capa 
intermèdia i la superficial. Aquest reg serà del tipus PMB 45/80-60(BM-3B) i tindrà una 
dotació d’1 kg/m2. La segona capa d’asfalt tindrà un gruix de 3 cm i serà del tipus AC 16 
SURF B35/50 S, amb betum asfàltic de penetració i granulat calcari. Aquesta capa s’estendrà 
i compactarà correctament i servirà de base per a la gespa. 
 
La capa de gespa artificial es col·locarà sobre la capa superficial de mescla bituminosa. La 
gespa està composada per flocs rectes de 5/8’’ bicolor amb nervi central, de fibra 100% 
polietilè, amb monofilament, resistent als raigs UV, 12.000 decitex, 300 micres de gruix en 
base de floc, 140 micres en centre de floc, teixit sobre base de polipropilè reforçada amb 
capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm d’altura de pèl, de 62 mm 
d’altura total de moqueta. 
Un cop estesa la capa de gespa, caldrà executar el marcatge de les línies de futbol 11 en 
color blanc i futbol 7 en color groc. Les línies tindran 10 cm d’amplada i les juntes s’encolaran 
amb cola de poliuretà. Amb el marcatge fet, s’estendrà la sorra de sílice i el cautxú criogènic 
en 3 capes diferents. 
 
Els paviments de formigó es realitzaran de manera paral·lela a la pavimentació de la gespa, 
però sempre després de la col·locació de les vorades, ja que aquestes serviran de límit i 
d’encofrat. Els paviments tindran una amplada de 15 cm i estaran armats amb una malla 
d’acer. Per tal de realitzar l’armat del paviment es col·locaran separadors a sota la malla per 
mantenir-la aixecada del terra, s’estendrà el formigó directament amb bomba des d’una cuba 
i es vibrarà. L’acabat final del paviment serà remolinat llis. 
 
Xarxa de reg 
La xarxa de reg del camp està composta per un sistema automàtic amb 6 canons de reg, 
situats als córners i als laterals del centre del camp. L’abast dels canons serà de 38 metres, 
cosa que permet el solapament suficient per garantir un reg homogeni en tot el camp. Al 
costat dels canons es realitzaran arquetes on es col·locaran les vàlvules i electrovàlvules i 
tindran gespa artificial sobre la tapa per camuflar-les correctament. 
 
Els tubs de la xarxa de reg són de polietilè de 90 mm de diàmetre exterior i aniran per sota la 
gespa, però per fora el terreny de joc. No es recomana que els tubs passin per sota la gespa, 
ja que això pot donar problemes en manteniments i posteriors avaries en la xarxa, però en 
aquest cas és estrictament necessari degut a la limitació en l’amplada del camp. Aquestes 

canonades donaran la volta al camp i es disposaran arquetes sota el paviment de formigó en 
les quatre cantonades del rectangle. 
 
Per tal de subministrar aigua al sistema de reg, s’ha previst la instal·lació d’un dipòsit 
prefabricat de polièster reforçat de fibra de vidre de 20 m3 de capacitat. Per col·locar-lo, 
caldrà excavar un pou de 6,65x4,5x4,5 m3 i realitzar una solera de formigó sobre la qual es 
col·locarà el dipòsit i es farà el reblert amb terra de la pròpia obra, prèviament netejada i 
correctament compactada, un cop realitzades totes les connexions a la xarxa d’aigua i a la 
xarxa de reg. 
 

 
 
El grup de pressió que farà circular l’aigua i garantirà es pressions necessàries per al sistema 
de canons estarà format per dues bombes centrífugues de 10 cv, que asseguren un cabal de 
22.5 m3/h. Aquestes bombes i el programador de reg es col·locaran dins una caseta que 
anirà adossada a una cantonada de l’edifici de vestidors, el més a prop possible del dipòsit. 
 
Xarxa de sanejament 
Per a recollir les aigües del camp de futbol es col·locaran canals longitudinals sobre un 
arronyonat de 10 cm de formigó tal com ja s’ha explicat anteriorment. Aquestes canals es 
connectaran a la xarxa de sanejament, així com els embornals prefabricats que recolliran les 
aigües dels paviments de formigó i talussos. La meitat nord de la xarxa de sanejament es 
connectarà al pou existent a la part nord del camp, juntament amb les aigües provinents de 
l’edifici de vestidors. La meitat sud de la xarxa s’abocarà directament a la riera que passa per 
sota. 
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Els tubs de sanejament es col·locaran al fons de les rases i es realitzarà un arronyonat de 
formigó en la part inferior dels tubs, amb posterior reblert i compactat de les rases amb 
material procedent de la pròpia obra. 
 
Tancaments i equipament esportiu 
Els tancaments per independitzar el camp de futbol de la piscina i el pavelló consisteixen en 
una tanca metàl·lica de color verd idèntica a l’existent a la porta de la piscina (veure foto). 
Aquesta tanca seguirà tot el passadís entre el pavelló i el camp i anirà des de l’entrada de la 
piscina fins al carrer. Es preveu la instal·lació de tres portes de vianants per accedir a les 
graderies i una porta més gran per a vehicles d’emergència i manteniment a la rampa 
d’accés al camp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darrere les dues porteries de futbol 11 es col·locaran parapilotes de 6 metres d’alçada en 
mòduls de 5 metres. L’espai de gespa que quedi accessible fora els parapilotes es tancarà 
amb una barana rodona d’acer galvanitzat d’entre 100 i 140 cm d’alçada. En aquesta barana 
s’instal·laran dues portes de vehicles (sota la rampa d’accés i davant la porta de la caseta de 
la piscina) i dues portes de vianants (davant l’edifici de vestidors i a la zona d’escalfament). 
Els parapilotes del camp de futbol 7 tindran una alçada de 4 metres i es clavaran a la part 
baixa de les graderies. Seguint el mateix esquema, es col·locaran les baranes rodones en 
tota la part inferior de les graderies, on no hi hagi parapilotes, i al costat de les escales que 
baixen en la part sud. 
 
A la zona sud-est del camp s’instal·larà un nou tram de tanca de simple torsió igual a 
l’existent amb una porta. 
 
El material esportiu consisteix en dues porteries de futbol 11, quatre porteries abatibles de 
futbol 7, dues banquetes de 10 jugadors suplents, quatre banderins de córner i un marcador 
electrònic, que es col·locaran un cop realitzades totes les altres actuacions. 
 
Reparació graderies 
Per la reparació de les graderies caldrà encofrar la part davantera de graderies i escales per 
tal d’aplicar una capa de 15 cm, col·locant un armat i vibrant el formigó perquè entri bé dins 
l’encofrat. També es preveu estendre una capa de 10 cm en la part superior de graderies, 
escales i passadís d’accés a la piscina. Per tal de col·locar correctament l’armat, també es 
col·locaran separadors a sota i es vibrarà el formigó tenint cura que l’armat no quedi a la part 
inferior. L’acabat final del formigó també serà remolinat llis i s’executaran les juntes de 
dilatació necessàries per evitar la fissuració del paviment. 
 
Amb la reparació del formigó feta ja es podran ancorar les baranes, tanques i parapilotes 
explicats anteriorment, així com col·locar tots els seients previstos, que aniran collats 
directament sobre el formigó. Els seients es col·locaran formant franges blaves i vermelles de 
manera que simulin els colors de l’equip local (la primera i tercera fileres seran amb seients 
blaus i la segona i quarta amb vermells). 
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2.2.- Sistema constructiu edifici vestidors 
 
Condicionament del terreny i moviment de terres 
En la zona de l’edifici no cal realitzar cap enderroc, ja que actualment és una esplanada 
sense cap element. Es realitzarà un moviment de terres per anivellar la zona i s’excavarà o 
terraplenarà la part corresponent a fonamentació i solera, compactant el terreny existent en 
tongades no superiors a 30 cm fins al 95% del PM. 
 
Es realitzarà un emmacat de graves de 20 cm per base per la solera, estenent aquestes 
graves calcàries de 40/80 mm en les capes necessàries que permetin la correcta 
compactació del material. Per sobre aquest emmacat es realitzarà una solera de 10 cm de 
formigó armat amb formigó HA-30/B/20/I estès i vibrat amb regle vibrant i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø5-5 B 500 T col·locada sobre separadors. 
 
Fonamentació i estructures 
Els fonaments de l’edifici consisteixen en sabates de formigó armat HA-30/B/20/I que 
s’executaran sobre una capa de formigó de neteja HL-150/B/20 de 10 cm d’espessor. 
 
Un cop realitzada la fonamentació es construirà l’estructura principal de l’edifici, construint els 
pilars quadrats de formigó armat (de dimensions 0,3x0,3 m o 0,25x0,25 m, depenent del cas) 
amb formigó HA-30/B/20/I i acer per armadura B 500 S segons plànols. L’encofrat dels pilars 
serà de xapes metàl·liques reutilitzables. 
 
La coberta de l’edifici està formada per una llosa reticular de formigó armat de 40 cm de 
cantell, amb formigó i acer de les mateixes característiques que els pilars i cassetons perduts 
de poliestirè expandit. Els cassetons tenen unes dimensions de 78x78 i nervi de 12 cm, amb 
un intereix de 80 cm. El cantell total és de 40 cm, amb una capa de compressió de 5 cm.  
 

 
 

Es realitzarà un encofrat amb panells de fusta i s’estendrà el formigó una vegada col·locat 
l’armat. L’armadura de la capa de compressió serà una malla electrosoldada 20x20 Ø5-5 B 
500 T. 
 
Façanes 
Totes les façanes de l’edifici estan formades per una cara vista de dues fulles de fàbrica, amb 
càmera d’aire no ventilada de 3 cm de gruix. La façana està composada per una fulla 
principal de 20 cm d’espessor de bloc de formigó llis de color crema rebuda amb morter de 
ciment M-10, un revestiment intermedi format per un arrebossat de morter, acabat rugós i 
amb morter de ciment M-5, un aïllant tèrmic d’escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm 
d’espessor. La fulla interior és una fulla de fàbrica de maó ceràmic buit, rebuda amb morter 
de ciment M-5, i presenta un acabat interior format per un alicatat de rajoles 15x15 cm, 
col·locat mitjançant morter de ciment M-5.  
 

 
 
Durant la construcció de la façana caldrà tenir en compte els buits, que seran només portes i 
finestres. Les portes d’entrada són de 203x82,5x4 cm de fulla de tauler aglomerat 
emplafonat, d’iroko. Les finestres seran amb marc de fusta d’iroko de 100x40 cm amb un 
doble envidriament LOW.S 8/10/6 format per un vidre exterior de baixa emissió tèrmica de 8 
mm, una càmera d’aire deshidratada amb perfil separador d’alumini i doble segellat 
perimetral de 10 mm i un vidre interior de 6 mm d’espessor. 
 
Particions 
Els envans interiors són de dues tipologies diferents. Les parets que envolten les sales de 
calderes i material, com que no estan climatitzades, seran envans d’una fulla amb 
extradossat autoportant lliure a les dues cares. L’aïllament està format per dos plafons de 
llana de vidre, de 45 cm d’espessor, en ambdós costats de la fulla principal. Aquesta fulla 
principal té un espessor de 7 cm i serà de maó ceràmic buit rebuda amb morter de ciment M-
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5. L’acabat exterior dels dos costats serà un enrajolat amb rajoles ceràmiques, col·locades 
amb morter de ciment M-5 sobre un arrebossat previ de morter.

Pel que fa a la resta d’envans, estan formats simplement per una fulla de 7 cm d’espessor de 
maó ceràmic buit (totxana), rebuda amb morter de ciment M-5. Els dos costats de la fulla 
seran acabats amb un enrajolat de rajoles ceràmiques, col·locades amb morter de ciment
sobre un arrebossat.

Les portes de pas interiors són de fusta d’iroko i tenen unes dimensions de 203x82,5x3,5 cm.

Instal·lacions
Sanejament

La xarxa de sanejament està formada per tubs i arquetes que donen sortida a les aigües 
residuals procedents d’inodors, lavabos, urinaris i dutxes i a les aigües pluvials de la coberta.
La xarxa d’aigües residuals està formada per una xarxa petita d’evacuació col·locada 
superficialment amb tubs de polietilè que es connecten a col·lectors soterrats de PVC. Es 
disposen canonades verticals de PVC per a ventilació primària d’aquesta xarxa.

La xarxa d’aigües pluvials està formada per canaletes prefabricades de formigó polímer amb 
reixeta entramat d’acer galvanitzat, col·locades en la coberta. Aquestes reixes es 
connectaran a baixants interiors de PVC que abocaran directament a les arquetes.
Dins les arquetes, es barrejaran aigües pluvials i residuals, ja que la xarxa del poble no és 
separativa, i es connectaran entre elles amb tubs soterrats de PVC fins a arribar a un últim 
pou de recollida que es connectarà a la xarxa existent.

Aquesta descripció s’amplia en l’annex 6, memòria instal·lacions.

Electricitat

La xarxa elèctrica instal·lada a l’edifici alimenta totes les lluminàries i interruptors instal·lats a 
les diferents habitacions. També disposa d’un circuit d’enllumenat d’emergència i un 
d’alimentació a la caldera de gas. També caldrà fer arribar electricitat fins als aparells d’aire 
condicionat i a les bombes de recirculació d’aigua.

La connexió amb l’edifici arriba fins a la caixa general de protecció, situada a l’exterior, que 
es connecta amb el quadre individual dins la sala de calderes, que serà el quadre elèctric 
principal de l’edifici.

Es disposarà d’una caixa general de protecció que contindrà els elements de protecció de les
línies generals d’alimentació. La xarxa monofàsica està formada per un conductor de fase, un 
neutre i un de protecció, mentre que la xarxa trifàsica està formada per tres conductors de 
fase, un de neutre i un de protecció. Aquests conductors es connectaran a la xarxa de terra 
de l’edifici a través dels punts de posada a terra. 

La xarxa elèctrica de distribució interior està composta d’una canalització amb tub protector i 
el cablejat elèctric amb conductors de coure.
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La composició del quadre i els circuits interiors és la següent: 
 

 
 

Aquesta descripció s’amplia en l’annex 6, memòria instal·lacions. 
 
Aigua 
 
La xarxa d’aigua potable es distribuirà fins a les dutxes, inodors, lavabos i urinaris. L’aigua 
també arribarà a les calderes i plaques solars que escalfaran l’aigua. El circuit d’aigua calenta 
sanitària només servirà les dutxes, ja que la resta d’aparells només utilitzen aigua freda. 
S’instal·larà un comptador després de l’escomesa de la xarxa principal, així com un grup de 
pressió que ha d’assegurar la pressió d’aigua necessària en tot el circuit. 
 
La instal·lació d’escomesa soterrada per proveïment d’aigua que uneix la xarxa general 
d’aigua amb la instal·lació general de l’edifici serà de PE100, de 32 mm de diàmetre exterior.  
Els tubs interiors d’aigua aniran col·locats superficialment i fixats al parament. Els tubs seran 
de polietilè reticulat PE-X i tindran diàmetres de 16, 20, 25 i 40 mm respectivament. 
 
Aquesta descripció s’amplia en l’annex 6, memòria instal·lacions. 

Climatització 
 
S’instal·laran equips d’aire condicionat de dos tipus diferents. El tipus 1 s’instal·larà als 
vestidors de jugadors i els de tipus 2 s’instal·laran als vestidors dels àrbitres, a la infermeria i 
a la recepció. La resta de locals no estan climatitzats. 
 

 
 
També s’instal·larà una caldera mural a gas que anirà connectada als acumuladors d’aigua 
calenta sanitària. Aquesta caldera no s’utilitza per a climatització. 
 
Aquesta descripció s’amplia en l’annex 6, memòria instal·lacions. 
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Solar tèrmica 
 
S’instal·laran 12 captadors solars a la coberta de l’edifici per escalfar aigua. Aquests 
captadors tenen una inclinació de 55º i estan connectats en dos grups de 6 als dos 
acumuladors de la planta baixa, que tenen una capacitat de 800 litres cadascun. 
Les canonades que connecten les plaques amb els acumuladors són de coure de diàmetre 
26/28 mm i es col·locaran superficialment. Caldrà instal·lar una bomba de recirculació en 
cada subcircuit. 
 

 
 

Aquesta descripció s’amplia en l’annex 6, memòria instal·lacions. 
 
 
Gas 
 
La xarxa de gas propà simplement serveix a la caldera mural a gas que es connecta als 
acumuladors d’aigua calenta sanitària i que serveix de complement al circuit d’energia solar 
tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
La canalització serà amb tub de polietilè d’alta densitat SDR 11, soterrat. La instal·lació 
interior després del conjunt de regulació i la clau d’abonat serà amb tub de coure 10/12. 
 
Aquesta descripció s’amplia en l’annex 6, memòria instal·lacions. 
 
 
 

Il·luminació 
 
L’enllumenat interior de l’edifici està format per 3 tipus diferents de lluminàries. En els 
vestidors i dutxes de jugadors, la infermeria, la recepció i la sala de material es col·locaran 
lluminàries d’encastar modulars, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents TL de 
18 W. En la sala de calderes es col·locarà una lluminària d’encastar quadrada (modular), de 
597x597mm per a 3 làmpades fluorescents T5 de 14 W. En els vestidors, dutxes i lavabos 
d’àrbitres, lavabos públics i lavabos dels vestidors de jugadors es col·locaran lluminàries de 
sostre rodones de 81 mm de diàmetre i 40 mm d’alçada per a 3 leds d’1 W. 
A més a més, també es col·locaran lluminàries d’emergència encastades al sostre a sobre de 
cada porta. Les lluminàries són amb tub lineal fluorescent de 6 W. 
 

 
 
Aquesta descripció s’amplia en l’annex 6, memòria instal·lacions. 
 
Serveis afectats 
Per fer arribar tots els serveis fins a l’edifici de vestidors caldrà realitzar algunes cales de 
localització i realitzar l’excavació de les rases i estesa de tubs. Els serveis afectats són els 
d’electricitat, aigua i propà. En el cas del gas propà caldrà realitzar un creuament de 
carretera, ja que passa per la vorera de l’altre costat de la calçada. Durant la realització 
d’aquesta mesura es farà el tall i demolició del paviment existent, connexió a la xarxa actual, 
estesa de tub, reblert amb material de la pròpia obra i repavimentació amb asfalt de les 
mateixes característiques. 
L’excavació de rases i estesa de tubs es realitzarà des del punt de connexió a la xarxa actual 
fins a l’edifici de vestidors, davant la sala de calderes. 
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Soleres 
La solera de l’edifici tindrà les mateixes característiques a tot arreu, utilitzant rajoles de gres 

blanques a les dutxes i de gres rústic de color cru en el terra de la resta 
d’habitacions. 

 

 
 
L’element estructural de la solera serà una solera de formigó armat de 10 cm d’espessor, 
realitzada amb formigó HA-30/B/20/I i malla electrosoldada 20x20 Ø5-5 B 500 T, sobre 
separadors homologats. La solera s’executarà sobre un film de polietilè de 0,2 mm 
d’espessor que la separarà de l’aïllament tèrmic horitzontal format per plafó rígid de poliestirè 
extrudit de 50 mm de gruix. També es disposarà un aïllament perimetral vertical format també 
per plafó rígid de poliestirè extrudit. 
Sobre la solera es col·locarà un sòl flotant compost d’una capa fina de pasta anivelladora de 
terres, de 2 mm d’espessor prèvia a l’aplicació de l’aïllament tèrmic i acústic format per plafó 
de llana mineral natural de 20 mm d’espessor, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm i una 
capa de regularització de morter autonivellant de ciment de 60 mm d’espessor. 
El paviment superficial serà un enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de 20x20, rebudes 
amb adhesiu de ciment d’ús exclusiu per interiors i rejuntades amb beurada de ciment negra. 
 
 
Cobertes 
La coberta serà continua en tot l’edifici i està formada per un forjat reticular sota el qual hi ha 
un fals sostre continu de plaques d’escaiola i sobre el que es preveu una coberta plana no 
transitable, no ventilada, amb grava i impermeabilització de làmines asfàltiques. 
 
La coberta plana serà del tipus invertida, composta d’una formació de pendents de formigó 
cel·lular directament sobre el forjat i sobre la qual es realitzarà la impermeabilització bicapa 
adherida amb una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50) 
col·locada amb emprimació asfàltica tipus EA i una làmina de betum modificat amb elastòmer 
SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l’anterior amb bufador, sense coincidir les seves 
juntes. Sobre la capa d’impermeabilització asfàltica es col·locarà un geotèxtil separador de 
fibres de polièster de 0,6 mm d’espessor. 

La capa d’aïllament tèrmic està formada per un plafó rígid de poliestirè extrudit de 100 mm de 
gruix, sobre la qual es col·locarà una capa separadora de geotèxtil de fibres de polièster sota 
la capa de protecció de graves de 16 a 32 mm de diàmetre. 
 

 
 
Sota el forjat reticular es col·locarà un fals sostre suspès continu amb càmera d’aire de 30 cm 
d’alçada compost d’un aïllament acústic format per plafó de llana mineral natural de 45 mm 
d’espessor. El fals sostre està compost per plaques nervades d’escaiola de 100x60 cm, amb 
acabat llis, mitjançant barres metàl·liques. L’acabat final és amb pintura plàstica amb textura 
llisa de color blanc, acabat mat, amb mà de fons i dues mans d’acabat. 
 
 
Urbanització exterior i acabats 
La urbanització exterior de l’edifici consisteix en la realització d’un paviment de formigó 
continu de 15 cm de gruix idèntic a l’existent al passadís del nord del camp de futbol. El 
paviment es realitzarà amb formigó HA-30/B/20/I i malla electrosoldada 20x20 Ø5-5 B 500 T 
sobre separadors. L’acabat final serà remolinat llis. 
 
El tancament de la zona del camp de futbol es completarà amb una malla de simple torsió de 
3 metres en tota la longitud de la zona sud del paviment, de manera que es tanqui 
correctament la zona i es separi de l’exterior.  
 
També es preveu una aportació de terra vegetal i un repàs del talús que quedarà entre 
l’edifici i la rampa d’accés al camp. 
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Equipament i senyalització 
L’equipament interior dels vestidors es col·locarà un cop acabats tots els treballs. En cada un 
dels vestidors de jugadors es col·locaran deu bancs amb penja-robes, una pissarra blanca 
per a tàctiques i alineacions, vuit dutxes i cinc penjadors per a tovalloles. Dins el lavabo dels 
vestidors de jugadors i vestidors d’àrbitres es disposarà d’un inodor, una pica, un porta-rotllos 
de paper higiènic, un tovalloler i un mirall. 
 
Els vestidors dels àrbitres disposaran de dos bancs amb penja-robes, una taula, una cadira, 
una dutxa i un penjador per a tovalloles. 
 
La recepció disposarà d’una taula i una cadira. La infermeria disposarà 
d’una llitera i un armari de 2x1,3x4 metres. 
 
També es preveu la instal·lació d’un aparell desfibril·lador DEA exterior 
al costat de la porta d’entrada a la recepció. 

 
El lavabo públic d’homes disposarà de tres inodors i porta-rotllos de paper higiènic separats 
per mampares (similars a les de la imatge inferior), tres urinaris i dos piques. El lavabo públic 
de dones disposarà de quatre inodors i porta-rotllos de paper higiènic separats per 
mampares i tres piques. El lavabo públic de minusvàlids disposarà d’un inodor amb porta-
rotllos de paper higiènic, una pica i els accessoris i barres de subjecció. 
 

 
 
 
 
 

2.3.- Sistema constructiu pavelló 
 
Treballs previs 
Primer de tot caldrà replantejar l’obra sobre el terreny i comprovar l’estat actual de 
l’estructura existent al pavelló. També es procedirà a la retirada de tots els elements existents 
com porteries i graderies, i a despenjar les cistelles de bàsquet. 
 
Caldrà buidar completament els vestidors i aules abans de realitzar la demolició completa de 
l’edifici actual. 
 
Enderrocs i moviment de terres 
La part més complexa de les actuacions en el pavelló recau en la demolició completa d’una 
part de l’edifici, concretament on actualment hi ha aules de secundària a la primera planta i 
vestidors a la segona. Una vegada retirats tots els elements de l’interior, es procedirà a la 
demolició total de l’edifici més baix que apareix marcat en vermell a la dreta de la imatge 
següent. 
 

 
 
La demolició serà combinada, realitzant-la amb martell trencador i màquina giratòria 
equipada amb una pala, un martell percussor o una cisalla. A l’hora de realitzar aquesta 
demolició caldrà assegurar l’estructura existent al pavelló, ja que cal demolir una de les 
parets de càrrega sobre la qual s’aguanta l’estructura del sostre. Durant la realització de 
l’enderroc s’evitarà qualsevol dany a l’estructura i parets existents, ja que la nova part de 
pavelló s’ha d’unir a la existent. 



DOCUMENT 1. MEMÒRIA 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 15 

També caldrà arrencar tot el paviment existent al terreny de joc i realitzar la demolició de la 
base de formigó, tan de la zona de graderies com de sota el terreny de joc. Aquesta runa es 
carregarà directament sobre camió o contenidor i es transportarà a un centre de reciclatge. 
 
Posteriorment a les demolicions, es realitzarà una excavació fins a arribar a una cota 15 cm 
inferior a la cota d’acabat del paviment. 
 
Instal·lacions 
Durant la demolició caldrà protegir les calderes de calefacció i els quadres elèctrics, ja que 
caldrà reubicar-los per mantenir el funcionament de l’electricitat, enllumenat i calefacció del 
pavelló una vegada realitzada la demolició i ampliació.  
 
Una vegada acabat l’enderroc es procedirà a desplaçar les calderes a gasoil per calefacció i 
els quadres elèctrics i d’enllumenat a la seva nova ubicació dins la caseta d’entrada al 
pavelló. Es deixaran els elements col·locats exactament al lloc que ocuparan al final. 
 
Murs, parets i finestres 
Primer de tot s’executarà el mur de càrrega de la cara nord del pavelló, per tal de poder-hi 
recolzar l’estructura. Aquest mur serà similar a l’existent i estarà format per dues parets de 
blocs de formigó 40x20x20 cm de color crema, omplerts de formigó amb una cara vista. Entre 
aquestes dues parets es col·locarà un aïllament tèrmic d’escuma rígida de poliuretà projectat 
de 5 cm d’espessor. A sobre del mur es col·locarà una peça en forma de U que farà de 
tapabloc. 
 
Les parets laterals tindran la mateixa composició explicada en el mur de càrrega. Entre els 
pilars nous, es col·locaran tres finestres idèntiques a les existents, però de 2 mòduls de 
finestres en lloc de 4. En la paret de càrrega de l’extrem nord, es col·locaran també quatre 
finestres idèntiques a les existents, de 4 mòduls. D’aquesta manera es dóna continuïtat a les 
parets i estil actuals amb un format igual i es permet l’entrada de més llum solar al pavelló.  
 

 

Les finestres de 4 mòduls tenen un marc de fusta de dimensions de 2,65x4,75m dividit en 4 
parts verticals fixes i 4 parts practicables de 60 cm d’alçada a la part superior. El vidriat de les 
finestres és de plàstic de planxes cel·lulars de policarbonat de 8 mm de gruix. Les finestres 
de 2 mòduls tenen les mateixes característiques que mitja finestra de 4 mòduls. 
 
Estructura i coberta 
L’estructura ha de ser idèntica a l’estructura existent i ha d’anar unida a la mateixa. Aquesta 
estructura es realitzarà una vegada acabat el mur de càrrega, ja que l’arriostrament 
mitjançant tirants metàl·lics entre les encavallades s’ha de recolzar a la mateixa. L’estructura 
consta de 6 pilars metàl·lics de 6 metres d’alçada útil amb plaques d’ancoratge que aguanten 
3 encavallades metàl·liques de 24,5m de llum, corbades amb un radi de 20 m. Aquestes 
encavallades estan formades per perfils metàl·lics normals soldats. Sobre les jàsseres es 
col·loquen 25 corretges metàl·liques normalitzades de 13,4 metres de llargada a una 
distància de 1,17 m, que seran les que aguantaran la coberta. L’arriostrament de les jàsseres  
es col·locarà perpendicular a la quarta biga vertical de les encavallades contant per l’exterior 
(veure plànol 11.3). La  fonamentació dels pilars es realitzarà segons el model de projecte del 
pavelló indicat al plànol 11.5, col·locant les plaques d’ancoratge metàl·liques per unir els 
pilars amb els fonaments de formigó armat. 
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Els pilars metàl·lics estan formats per perfils HEB-180. Les encavallades metàl·liques estan 
formades per perfils normals soldats, de manera que la part superior consta de dos perfils   

 - 120, la part inferior de dos perfils  - 80 i la part central de perfils  - 40 i  - 50. 

Les corretges metàl·liques estan formades per perfils  de 150,2 mm. Les parts superior i 
inferior de l’arriostrament es detallen també en el plànol 11.3 i estan formades per perfils    

 60x40x1,5 i les parts centrals per perfils   30x40. També es col·locaran plaques 
d’ancoratge metàl·liques en les unions entre pilars metàl·lics i fonaments de formigó armat. 
 
Una vegada executada l’estructura metàl·lica, es procedirà a construir les parets laterals i a 
col·locar la coberta. La coberta ha de ser igual a l’existent, corbada amb un radi de 20 metres 
i col·locada sobre les corretges metàl·liques. Per a donar continuïtat, aquesta serà de 
plaques de fibrociment sense amiant de color natural, corbades i amb una pendent del 17%. 
Pel que fa a l’aïllament, es realitzarà una projecció d’escuma rígida de poliuretà per l’interior, 
cobrint la coberta i les corretges metàl·liques igual que la part de coberta ja executada (tal 
com es pot veure a la imatge de la pàgina anterior). L’espessor d’aquesta capa no serà 
inferior a 6 cm. 
 

 
 
Caseta entrada 
Amb l’estructura i parets acabades i abans de la pavimentació, caldrà construir la caseta de 
l’entrada seguint els plànols. Aquesta caseta anirà enganxada a la cantonada nord-est del 
pavelló de manera que la caseta aprofiti dues de les quatre parets. Les altres dues parets 
seran de maó ceràmic calat (gero) i les parets interiors de maó ceràmic buit (totxana) de 7 cm 
d’espessor, arrebossades amb ciment i pintades posteriorment de color crema igual al dels 
blocs de formigó. L’interior de les parets es pintarà del mateix color, deixant les parets 
exteriors de bloc sense pintar. 
 
La coberta de la caseta està formada per plaques translúcides trapezoïdals de polièster, color 
ivori, amb pendent cap a la porta d’accés al pavelló per evitar que les pilotes o altres objectes 
es quedin a sobre.  

Aquesta coberta es fixarà sobre biguetes de fusta serrada de pi de 6 metres de longitud i de 
secció 10 x 20 cm col·locades cada 60 cm. 
 

 
 
Durant la construcció de les parets interiors i de la paret exterior caldrà tenir en compte 
també la porta d’entrada des de l’exterior d’1,6 metres d’amplada (dues portes de 0,8 m) i la 
porta d’accés a l’interior del pavelló de 2 metres (dues portes d’1 m). La caseta també 
disposarà de dues portes interiors de 203x82,5x3,5 m i una finestra amb porta corredissa 
d’1x1 m que comunicarà la recepció amb el passadís. 
 
La pavimentació interior de la caseta serà de rajola ceràmica de gres rústic 20x20 cm, 
col·locada amb adhesiu de ciment sobre un paviment de formigó armat continu de 15 cm 
com el de sota el terreny de joc. En el passadís seguirà el mateix paviment de la zona de 
graderies (veure capítol següent de pavimentació). 
 
Dins la caseta es disposarà d’una taula i una cadira a la recepció.  
 
Pavimentació 
Pel que fa al terreny de joc, es compactarà el terreny existent i s’estendrà un paviment de 15 
cm de formigó HA-30/B/20/I armat amb malla electrosoldada 20x20 Ø5-5 B 500 T amb 
separadors a sota. Sobre aquesta base s’estendrà un paviment de resines sintètiques 
d’espessor total aproximat d’1 mm, obtingut mitjançant l’aplicació successiva d’una capa de 
regularització i condicionament de la superfície, amb morter bicomponent a base de resines 
epoxi i càrregues minerals calibrades. Aquest paviment s’aplica amb rastell de goma 
directament sobre el paviment de formigó. El paviment s’aplica en tres capes de morter 
bicomponent, color blau, a base de resines acrílic-epoxi, deixant assecar totalment la capa 
prèvia abans d’aplicar la següent, i una capa de segellat amb pintura a l’aigua de clor blau. 
Posteriorment es realitzarà el pintat de les línies dels diferents esports que es practicaran al 
pavelló. Blanc pel futbol sala, groc pel bàsquet, vermell per l’handbol i verd pel voleibol. 
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En la zona de grades s’estendrà també un paviment de formigó HA-30/B/20/I de 15 cm armat 
amb malla electrosoldada 20x20 Ø5-5 B 500 T amb separadors sota la malla. L’acabat 
d’aquest paviment serà amb pintura de dos components a base de poliuretà asfàltic i 
dissolvent, de color vermell amb acabat mat. Prèviament a la pintura s’aplicarà també una 
emprimació de dos components a base de resina epoxi sense dissolvents. 
 
Equipament esportiu 
Les banquetes per a jugadors estaran formades per dos bancs de 2 metres a cada banqueta 
(o quatre bancs d’1 metre). També caldrà col·locar les graderies per a espectadors, que 
constaran de quatre mòduls per a 22 persones formats, alternativament, per dos mòduls de 
seients i un d’escales entremig. Aquestes graderies tindran dues files i cada mòdul tindrà una 
llargada total de 5,46 metres. Es pot veure un exemple a les imatges següents: 
 

 
 
 
Finalment es col·locarà l’equipament esportiu del pavelló, que consta de dues porteries 
reglamentàries de futbol sala, ancorades a terra, i dues cistelles de bàsquet abatibles i 
transportables. 
 
 

 
 

3.- TERMINI DE LES OBRES 
Es preveu un termini total de 15 mesos  per a la realització de les obres del present projecte 
(veure annex 9). 
 
 
 
 
4.- PRESSUPOST 
El pressupost d’execució material de les obres recollides en aquest projecte ascendeix a 
985.376,82 € (NOU-CENTS VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS 
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS). 
 
El pressupost d’execució per contracte un cop aplicats el 13% de despeses generals, el 6% 
de benefici industrial i el 21% d’IVA ascendeix a 1.418.844,09 € (UN MILIÓ QUATRE-CENTS 
DIVUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU  CÈNTIMS). 
 
 
 
 
5.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Els documents que integren el present projecte són: 
 
DOCUMENT Nº1. MEMÒRIA 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1.1. Objecte del projecte 
1.2. Antecedents  
1.3. Descripció del projecte 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
2.1. Sistema constructiu camp de futbol i graderies 
2.2. Sistema constructiu edifici vestidors 
2.3. Sistema constructiu pavelló 

3. TERMINI DE LES OBRES 
4. PRESSUPOST 
5. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

ANNEXOS 
ANNEX 1. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
ANNEX 2. ESTUDI TOPOGRÀFIC 
ANNEX 3. ESTUDI GEOTÈCNIC 
ANNEX 4. PRE-DIMENSIONAMENT ESTRUCTURA VESTIDORS 
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ANNEX 5. CÀLCUL ESTRUCTURA VESTIDORS 
ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
ANNEX 7. DESCRIPCIÓ ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
ANNEX 8. ESTRUCTURA I PROJECTE PAVELLÓ 
ANNEX 9. PLA D’OBRES 
ANNEX 10. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
ANNEX 12. CONTROL DE LA QUALITAT 
ANNEX 13. GESTIÓ DE RESIDUS 
ANNEX 14. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA CONSULTADA 
 
 
DOCUMENT Nº2. PLÀNOLS 

1. ÍNDEX DE PLÀNOLS I SITUACIÓ 
2. EMPLAÇAMENT 
3. TOPOGRÀFIC 
4. ESTAT ACTUAL 
5. PLANTA GENERAL 
6. REPLANTEIG 
7. SERVEIS AFECTATS 
8. PERFILS 

8.1. Perfils transversals 
8.2. Perfils longitudinals 

9. CAMP DE FUTBOL 
9.1. Planta camp 
9.2. Xarxa de reg 
9.3. Xarxa de sanejament 

10. EDIFICI VESTIDORS 
10.1. Planta general vestidors 
10.2. Estructura 
10.2.1. Estructura principal 
10.2.2. Armadura pilars 
10.2.3. Especejament bigues 
10.2.4. Detall armat bigues 
10.2.5. Coberta vestidors 
10.2.6. Fonamentació 

10.3. Instal·lacions 
10.3.1. Electricitat 
10.3.2. Aigua 
10.3.3. Sanejament 

10.3.4. Gas 
10.3.5. Il·luminació 
10.3.6. Climatització 
10.3.7. Solar tèrmica 
10.3.8. Protecció contra incendis 

10.4. Elements constructius 
10.5. Detalls façanes 

11. PAVELLÓ 
11.1. Estat actual pavelló 
11.2. Proposta pavelló 
11.3. Estructura pavelló 
11.4. Detalls façanes 

DOCUMENT Nº3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST 

1. AMIDAMENTS 
2. QUADRES DE MÀ D’OBRA, MAQUINÀRIA I MATERIALS 
3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
4. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
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Barcelona, juny de 2016 

 

Jordi Besora Solé 
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ANNEX Nº1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
S’adjunta a continuació el reportatge fotogràfic realitzat a la zona de les obres on es pot 
comprovar l’estat actual del mateix. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1. Entrada principal 

 

 
Foto 2. Entrada pavelló 
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Foto 3. Esplanada zona nord camp 

 

 

Foto 4. Graderies i passadís posterior 

 

Foto 5. Camp de futbol 

 

 

Foto 6. Dipòsit gasoil calderes pavelló
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Foto 7. Caseta dipòsits calderes pavelló 

 

 

Foto 8. Camp zona nord

 

Foto 9. Zona inicial graderies 

 

 

Foto 10. Entrada piscina municipal
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Foto 11. Part final graderies i tanca piscina 

 

 

Foto 12. Camp zona sud

 

Foto 13. Escales final graderies 

 

 

Foto 14. Esplanada zona sud camp 
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Foto 15. Camp i edifici pavelló 

 

 

Foto 16. Banquetes i marcador 

 

Foto 17. Tanca zona nord camp 

 

 

Foto 18. Esplanada zona nord camp (zona futurs vestidors) 
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Foto 19. Interior pavelló 

 

 

Foto 20. Pavelló i graderies 

 

Foto 21. Estructura pavelló 

 

 

Foto 22. Passadís d'accés als vestidors 
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ANNEX Nº2. ESTUDI TOPOGRÀFIC 
 
L’estudi topogràfic va ser realitzat per l’empresa Terraplè Enginyeria el dia 8 de març de 2016 
i s’adjunta en el plànol 3. L’aixecament topogràfic es va realitzar només de la zona del camp i 

les graderies. 
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ANNEX 3. ESTUDI GEOTÈCNIC 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 1 

ANNEX Nº3. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
Per la realització d’aquest projecte i d’aquest Treball de Final de Màster no s’ha realitzat cap 

estudi geotècnic per falta de mitjans. Malgrat tot, es disposa d’un estudi geotècnic realitzat en 

el projecte constructiu de la piscina municipal. Com es pot veure en la imatge següent de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), el tipus de terreny en la zona de la 
piscina on es va realitzar l’estudi i en la nostra zona és el mateix. Per tant, es considerarà un 
terreny amb les mateixes característiques. 
La zona del projecte de la piscina municipal es marca en verd i la zona del projecte actual en 
vermell. 
 

 

 

A continuació s’adjunta l’estudi topogràfic realitzat en el projecte modificat “Piscina Municipal 
a l’Aire Lliure”. 
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 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE: Hoja 1 de 6

 

 Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: GRAVAS NATURALES

Muestra: Tomada por Laboratorio Eptisa Fecha de toma:

 Lugar de toma: CATA PROPIA OBRA

Procedencia:

Uso al que se destina: EXPLANADA

SUELOS: ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico

Límites de Atterberg

Próctor normal

Próctor modificado

Índice CBR

Observaciones:

Áreas de acreditación:

V.B.: XAVIER REILLO HERGUIDO

Director de laboratorio
Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de Laboratorio Eptisa

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual Laboratorio Eptisa se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos.

GUITART I GARCIA, RAIMON

PROPIA OBRA

Tel. 938742563 Fax.938773755

10/12/2009

03-12-2009

C/ Gaspar Portolà, 4 bxs., 280 Solsona

Manresa, a

EP-091038-120 IMSS9503 45078

Ver acreditaciones a pie de hoja

Laboratorio Eptisa

Crta. Pont de Vilomara,162

08243 - MANRESA

manresa@eptisa.es

 

 

 

 

 

 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE: Hoja 2 de 6

 
Peticionario: GUITART I GARCIA, RAIMON

Dirección:

Obra:

Material:

Muestra: Tomada por Laboratorio Eptisa Fecha de toma:

Lugar de toma: CATA PROPIA OBRA

Procedencia: PROPIA OBRA

Uso al que se destina: EXPLANADA

(1) Ver Gráficos de ensayo en las siguientes hojas del informe
Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

C/ Gaspar Portolà, 4 bxs., 280 Solsona

.TM Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)

03-12-2009

GRAVAS NATURALES

45078

Ver acreditaciones en la hoja 1 del 
informe

Laboratorio Eptisa

Crta. Pont de Vilomara,162

08243 - MANRESA

manresa@eptisa.es

Tel. 938742563 Fax.938773755

EP-091038-120 IMSS9503
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 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE: Hoja 3 de 6

 
 Peticionario:

 Dirección:

Obra:

Material: GRAVAS NATURALES

Muestra: Tomada por Laboratorio Eptisa Fecha de toma:

Lugar de toma: CATA PROPIA OBRA

Procedencia:

Uso al que se destina: EXPLANADA

 

Fecha Inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

 

Observaciones:  

N

N N N

N N N

NN N N N

N N N N

12,569,3 61,3 56,1 33,541,784,9 81,3% que pasa

0,125 0,08 0,0635 4 2,5 0,4 0,25 0,16

FINA GRUESO FINOMEDIOFINA
ARCILLA

LIMOARENA

MEDIA

N

8 6,3

N

50 20

GRAVA

GRUESA GRUESA

40 25

MEDIA

N N N N

03-12-2009

12,5 10Tamices UNE 150 125 100 80 63

NN

28,1

N N

2 1,25 0,5

19,8

N

90

NN N

N N N

manresa@eptisa.es

N

C/ Gaspar Portolà, 4 bxs., 280 Solsona

07-12-2009 08-12-2009

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO. (UNE 103 101:1995)

N

N N

GUITART I GARCIA, RAIMON

PROPIA OBRA

Tel. 938742563 Fax.938773755

EP-091038-120 IMSS9503 45078

Ver acreditaciones en la hoja 1 del 
informe

Laboratorio Eptisa

Crta. Pont de Vilomara,162

08243 - MANRESA
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 TRABAJO: MUESTRA:

Peticionario: GUITART I GARCIA, RAIMON

Dirección:

Obra:

Material: GRAVAS NATURALES

Muestra: Tomada por Laboratorio Eptisa Fecha de toma:

Lugar de toma: CATA PROPIA OBRA

Procedencia: PROPIA OBRA

Uso al que se destina: EXPLANADA

(UNE 103 500:1994 )

Fecha inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

Material superior a 50 mm UNE (%):

Material superior a 20 mm UNE (%): Sustitución de material:

Densidad máxima (g/cm3
): Humedad óptima (%):

Observaciones:  

 
Ver acreditaciones en la página 1 del 

informe

Laboratorio Eptisa

Crta. Pont de Vilomara,162

08243 - MANRESA

manresa@eptisa.es

Tel. 938742563 Fax.938773755

2,11

no

8,7

07-12-2009

ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR NORMAL 

CLAVE:

C/ Gaspar Portolà, 4 bxs., 280 Solsona

6de4Hoja

08-12-2009

03-12-2009

EP-091038-120 IMSS9503 45078

2,000

2,020

2,040

2,060

2,080

2,100

2,120

6,2 6,7 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7

HUMEDAD (%)

D
E
N
S
ID

A
D
 (
g
/c
m
3 )

.TM Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)Piscina

.TM Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)Piscina



 TRABAJO: MUESTRA: Hoja 5 de 6

Peticionario: GUITART I GARCIA, RAIMON

Dirección:

Obra:

Material: GRAVAS NATURALES

Muestra: Tomada por Laboratorio Eptisa Fecha de toma:

Lugar de toma: CATA PROPIA OBRA

Procedencia: PROPIA OBRA

Uso al que se destina: EXPLANADA

(UNE 103 501:1994)

Fecha inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

Material superior a 50 mm UNE (%):

Material superior a 20 mm UNE (%): Sustitución de material:

Densidad máxima (g/cm3
): Humedad óptima (%):

Observaciones:  

 
Ver acreditaciones en la página 1 del 

informe

Laboratorio Eptisa

Crta. Pont de Vilomara,162

08243 - MANRESA

manresa@eptisa.es

Tel. 938742563 Fax.938773755

08-12-200907-12-2009

ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PROCTOR MODIFICADO 

CLAVE:

C/ Gaspar Portolà, 4 bxs., 280 Solsona

03-12-2009

EP-091038-120 IMSS9503 45078
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no

6,8
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 TRABAJO: MUESTRA: CLAVE: Hoja 6 de 6

Peticionario: GUITART I GARCIA, RAIMON

Dirección:

Obra:

Material: GRAVAS NATURALES

Muestra: Tomada por Laboratorio Eptisa Fecha de toma:

Lugar de toma: CATA PROPIA OBRA

Procedencia: PROPIA OBRA

Uso al que se destina: EXPLANADA

Fecha inicio ensayo: Fecha finalización ensayo:

Material superior a 50 mm UNE (%):

Material superior a 20 mm UNE (%): Sustitución de material:

Proctor: MODIFICADO Densidad máxima (g/cm3
): Humedad óptima (%):

Molde

Densidad (g/cm3
)

Humedad (%)

Absorción (%)

Hinchamiento (%)

Índice C.B.R.

% Compactación

Índice C.B.R.

Observaciones:  

08243 - MANRESA

manresa@eptisa.es

Tel. 938742563 Fax.938773755

C/ Gaspar Portolà, 4 bxs., 280 Solsona

Ver acreditaciones en la página 1 del 
informe

Laboratorio Eptisa

Crta. Pont de Vilomara,162

EP-091038-120 IMSS9503

0,13 0,12 0,17

1 2 3

2,09

10-12-2009

19 34 53

6,9 6,9

2,45 1,04 0,99

6,9

2,23

2,23

no

6,8

2,19

45078

52

95 98

23 37

100

MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EN EL LABORATORIO EL INDICE CBR (UNE 103 502:1995)

14-12-2009

03-12-2009
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.TM Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)Piscina .TM Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)Piscina



TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
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1.- DURABILITAT 
A partir dels diferents apartats referents a durabilitat de la EHE-08 i les característiques de 
l’obra projectada, s’han plantejat estratègies de durabilitat pels diferents elements 
estructurals que intervenen en l’estructura principal (llosa alveolar, bigues i pilars). 

Segons la taula 8.2.2 tots els elements estructurals analitzats corresponen a la classe 
general I, ja que els elements estructurals es troben protegits de la intempèrie, ja sigui per la 
paret de blocs o per les diferents capes de la coberta. Podríem considerar les gelades en la 
classe específica d’exposició de la taula 8.2.3.a, però els elements no estan en contacte 
freqüent amb aigua, la humitat mitja relativa dels mesos d’hivern no és superior al 75% i la 
temperatura mínima mesurada en els últims anys és de -4,7ºC. Per tant, no hi ha una 
probabilitat superior al 50% d’arribar als -5ºC almenys una vegada. 

 
DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ MITJANA 

HR mitja (%) 77.1 77.8 69.4 65.3 72.4 
 

 

Un cop determinat l’ambient dels elements, cal seguir amb la caracterització de la residència 
del formigó a utilitzar, amb la taula 37.3.2.b. En el nostre cas, tots els elements són amb 
formigó armat i, per tant, la resistència mínima ha de ser de 25 N/mm2. Pel que fa a la 
quantitat mínima de ciment, segons la taula 37.3.2.a obtenim un valor de 250 kg/m3. 

Finalment, el recobriment mínim de les armadures s’obté de la taula 37.2.4.1.a. Per la classe 
d’exposició I tindrem un recobriment mínim de 15 mm. Segons l’Annex 4 de la EHE 
utilitzarem un ciment comú com poden ser el CEM-I. Aquest tipus de ciment és adequats 
segons l’aplicació del formigó (taula A.4.2), és molt adequat per fonaments de formigó armat 
(taula A.4.3.1) i segons la classe d’exposició triada (classe I) segons la taula A.4.5. 

Per complir tots aquests requisits, es triarà un formigó HA-30 i un acer B 500 S per l’armat. 

 
  

2.- ACCIONS   
En aquest apartat definirem totes les accions que actuaran sobre la nostra estructura. Tenim, 
bàsicament, 3 tipus d’accions: les permanents, les variables i les accidentals.  

Entendrem com accions permanents les que actuen sempre com poden ser el pes propi de 
l’estructura, parets i revestiments. Entendrem com accions variables les que no són 
constants en el temps. Exemples d’aquestes accions poden ser la sobrecàrrega d’ús, l’acció 
del vent i l’acció de la neu. Les accions accidentals són degudes a factors extraordinaris com 
poden ser un sisme, un incendi o un impacte sobre l’edifici. 
Per quantificar aquestes accions s’ha utilitzat el CTE. 

 

2.1.- Accions permanents 
 

2.1.1.- Pes propi de l’estructura 
Com que el nostre edifici només té una planta, el pes del terra, de la façana i de les parets 
interiors s’aguantarà directament sobre el terra i no caldrà tenir-lo en compte en el 
dimensionament de l’estructura. 

Primer calcularem el pes de les lloses de la coberta, en funció de la seva composició. Per 
trobar els espessors i les diferents capes s’ha utilitzat les indicacions del document DB-HS de 
salubritat. 

Els espessors considerants en les diferents capes corresponen a les indicacions 
mencionades i a l’espessor de les lloses obtingut més endavant en aquest document. Els 
pesos o densitats de cadascun dels elements s’han obtingut a partir de les fitxes específiques 
de cada material utilitzat, del document NBE-CT-79 i de la web http://cte-web.iccl.es/. El pes 
del forjat reticular s’ha obtingut del tipus de forjat triat en el programa de càlcul. 

 

 

 

 

 

http://cte-web.iccl.es/
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COBERTA  

MATERIAL espessor (m) densitat (kg/m3) FORÇA (kN/m2)  

GRAVA 16-23 0.12 1950 2.293  
GEOT. POLIÉSTER 0.0008 250 0.002  

PLAQUES XPS 0.1 38 0.037  
GEOT. POLIÉSTER 0.0006 250 0.001  

LBM30-FP + LBM30-FV 0.0055 1100 0.059  
FORMIGÓ CEL·LULAR 0.12 600 0.706  
FORJAT RETICULAR 0.4 1055 4.136  

CAMARA AIRE 0.255 0 0.000  
LLANA MINERAL 0.045 40 0.018  
FALS SOSTRE 0.016 825 0.129  

     

  TOTAL 7.38 kN/m2 

 

 

2.2.- Accions variables 
 

2.2.1.- Sobrecàrrega d’ús 
En aquest cas tampoc caldrà tenir en compte l’ús de cada habitació, ja que aquesta 
sobrecàrrega afectarà al terra de l’edifici que actua directament sobre el terreny. La única 
sobrecàrrega que caldrà considerar és la que actuarà sobre la coberta, que al ser plana i no 
transitable, correspon a la categoria G1 de la taula 3.1 del DBSE-AE.  

Aquesta sobrecàrrega tindrà un valor d’1kN/m2. 

 

 

2.2.2.- Acció del vent 
Seguint les indicacions del punt 3.3 del DBSE-AE, l’acció del vent en el nostre cas es pot 
calcular de la manera següent: 

𝑞𝑞𝑒𝑒 =  𝑞𝑞𝑏𝑏 · 𝑐𝑐𝑒𝑒 · 𝑐𝑐𝑝𝑝 

On: 

qb: pressió dinàmica del vent. Segons l’annex D del mateix document, com que 
estem en la zona C, és igual a: 

𝒒𝒒𝒃𝒃 =  0,5 · 𝛿𝛿 · 𝑣𝑣𝑏𝑏2 = 𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟓𝟓 𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒎𝒎𝟓𝟓   

ce: coeficient d’exposició. Segons el punt 3.3.3, considerant que el nostre edifici es 
troba en una zona urbana (grau d’aspror IV) i considerant un punt a 3 m d’alçada, 
aquest coeficient pren un valor d’ 1,3. 

cp: coeficient eòlic o de pressió. Caldrà comprovar la resistència al vent en totes les 
parets, en totes les direccions i amb els dos coeficients (pressió i succió). Aquests 
dos coeficients prenen valors diferents segons el punt 3.3.4. Considerant que l’altura 
total del nostre edifici és de 4 metres (3 metres interiors + 0,6m de la coberta + 0,4m 
corresponents a les dues fileres de blocs que es col·locaran per sobre la coberta 
plana), les esvelteses de les parets de l’edifici van des de 0,11 fins a 0,47. Per 
aquests valors, segons la taula 3.5 tindrem un coeficient de pressió igual a 0,7 en 
tots els casos i un coeficient de succió diferent en funció de la paret, havent 
d’interpolar entre els valors de la taula mencionada. 

Considerant els diferents valors que pren el coeficient eòlic de succió ce en cada paret, 
seguint la numeració indicada a la imatge, tenim els següents valors de la pressió del vent: 
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 h (m) d (m) ESVELTESA 
(h/d) 

qb 
(kN/m2) ce cp cs 

qe 
(kN/m2) 

PRESSIÓ 
(totes les 
parets) 

- - - 

0.52 1.3 

0.700 - 0.473 

SUCCIÓ 
(paret 1) 

4 

15 0.27 - -0.308 -0.208 
SUCCIÓ 
(paret 2) 8.5 0.47 - -0.388 -0.262 
SUCCIÓ  
(paret 3) 9.5 0.42 - -0.368 -0.249 
SUCCIÓ  
(paret 4) 19 0.21 - -0.300 -0.203 
SUCCIÓ  
(paret 5) 36 0.11 - -0.300 -0.203 

 
Seguint també el punt 3.3 del DBSE-AE, l’acció del vent també genera una força tangencial 
paral·lela a la superfície, que es calcula com el producte de la pressió exterior qe i el 
coeficient de fregament, que en el cas del formigó pren un valor de 0,02. Per tant, seguint la 
mateixa notació que en la taula anterior, tenim, per cada paret: 

 qe (kN/m2) μ (formigó) FORÇA TANGENCIAL (kN/m2) 

PRESSIÓ (totes les parets) 0.473 

0.02 

0.009 
SUCCIÓ (paret 1) -0.208 -0.004 
SUCCIÓ (paret 2) -0.262 -0.005 
SUCCIÓ  (paret 3) -0.249 -0.005 
SUCCIÓ  (paret 4) -0.203 -0.004 
SUCCIÓ  (paret 5) -0.203 -0.004 

L’acció del vent sobre la coberta actua del costat de la seguretat i es pot despreciar. 

 

 

 

 

2.2.3.- Acció de la neu 
Segons el punt 3.5 del DBSE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície es 
calcula de la manera següent: 

𝑞𝑞𝑛𝑛 =  𝜇𝜇 · 𝑠𝑠𝑘𝑘 

On: 
μ: coeficient de forma de la coberta. En una coberta plana amb el lliscament 
impedit es pren un valor d’aquest coeficient igual a 1. 

sk: valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal. Segons la 
taula E.2 de l’annex E del mateix document, per la zona 2 de clima hivernal i una 
altitud de 925 m sobre el nivell del mar, el valor característic de la càrrega de 
neu és igual a 1,5 kN/m2. 

Per tant, la càrrega de neu per unitat de superfície en el nostre cas serà: 

 μ sk 
(kN/m2) qn (kN/m2) 

COBERTA PLANA 1 1.5 1.5 
 

 

2.2.4- Accions tèrmiques 
Les despreciarem ja que és un edifici habitual amb elements estructurals de formigó i es 
disposaran juntes de dilatació de forma que no existeixin elements continus de més de 40 
metres (és impossible). 
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2.3.- Accions accidentals 
 

2.3.1.- Sisme 
Sant Llorenç de Morunys es troba en una zona amb acceleració sismo-resistent ab≤0.04g 
(segons el plànol adjunt del NSCE). La importància de l'edifici és normal, però podem 
despreciar les accions del sisme perquè l'acceleració sismo-resistent és <0.04g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.- Incendi 
L’estructura s’ha dimensionat perquè sigui resistent al foc segons el DBSI. No cal preveure 
càrregues específiques per intervenció dels bombers. 

 

2.3.3.- impacte de vehicles 
No considerarem l’impacte de vehicles sobre l’edifici, ja que en la zona dels voltants de 
l’edifici no es permetrà la circulació de vehicles. 

 

 

3.- PRE-DIMENSIONAMENT LLOSES 
L’estructura estarà formada per lloses alveolars recolzades directament sobre pilars. Malgrat 
tot, per entrar aquesta estructura en el programa de càlcul caldrà crear bigues que es 
recolzin sobre els pilars per poder crear les lloses. Els primers elements que dimensionarem 
són les lloses de la coberta. Per fer això, seguirem les expressions de l’apartat 50.2.2.1 
corresponent a l’espessor mínim de les lloses. Les lloses són elements dèbilment armats 
segons els comentaris de l’article mencionat. Per tant, tindrem ρ = 0,005 i: 

𝜌𝜌0 = �𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 · 10−3 = √30 · 10−3 = 0.005477 

Com que ρ0>ρ tenim: 

𝑙𝑙
𝑑𝑑

= 𝐾𝐾 · �11 + 1,53 · �𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 ·
𝜌𝜌0
𝜌𝜌

+ 3,2 · �𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘 · �
𝜌𝜌0
𝜌𝜌
− 1�

3
2�
� 

Prenent els valors del nostre cas, amb requadres exteriors i de cantonada en lloses sense 
bigues sobre recolzaments aïllats, segons la taula 50.2.2.1.a tenim una relació l/d = 23. Per 
les diferents longituds de les lloses obtenim: 

LLOSA L màx (m) L/d d (m) 

L1 8 

23 

0.35 

L2 8 0.35 

L3 9 0.39 

L4 9 0.39 

L5 8 0.35 

L6 8 0.35 

 

Per tant, necessitarem lloses mínim de 0,39 m d’espessor. Considerarem una llosa alveolar 
amb un espessor de 0,4m. 
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4.- PRE-DIMENSIONAMENT PILARS 
A partir de la resistència a axil del pilar: 

𝑁𝑁𝑑𝑑
𝐴𝐴𝑐𝑐

 ≤  𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑 

On Nd és la força vertical de càlcul, Ac és l’àrea neta de la secció de formigó i fcd és 
la resistència de càlcul del formigó a compressió. 

 

Segons l’apartat 39.4 de la EHE, la taula 15.3 i fck=30 MPa: 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑 =  𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐 ·
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑐𝑐

= 1 ·  
30 · 103𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2

1,5 =  20 · 103𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 

 

Per tant, per trobar la secció de formigó i les dimensions del pilar (considerarem pilars 
quadrats: b2 = Ac) ho podem fer directament amb la força que suporta cada pilar de la forma 
següent: 

𝐴𝐴𝑐𝑐  ≥
𝑁𝑁𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑

=  
𝑁𝑁𝑑𝑑 (𝑘𝑘𝑁𝑁)

20 · 103𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2  

 

Per calcular la càrrega Nd, tenint en compte el pes propi de la llosa alveolar així com el pes 
propi de les diferents capes que formaran la coberta de l’edifici, la sobrecàrrega d’ús en una 
coberta plana no accessible i la càrrega de la neu tenim: 

 Pes propi llosa alveolar + coberta: 7,38 kN/m2 
 Sobrecàrrega d’ús: 1kN/m2 
 Sobrecàrrega de la neu: 1,5 kN/m2 

Amb totes aquestes consideracions i amb la combinació més desfavorable d’accions dels 
Estats Límits Últims segons les equacions del punt 13.2 i els valors dels coeficients de la 
taula 12.1.a, tenim: 

1,35 · 𝐺𝐺 + 1,5 · 𝑄𝑄 + 1,5 · 𝑁𝑁 

On G correspon a les accions permanents, Q a la sobrecàrrega d’ús i N a la 
sobrecàrrega de neu. 

 

Per calcular la càrrega puntual sobre cada pilar hem de saber l’àrea de coberta que 
correspon a cada un. La divisió general d’àrees es pot veure a la imatge següent: 

 

 

 

Amb aquestes àrees ja podem trobar el pes que suporta cada pilar. Podem veure els 
resultats a la taula següent.  
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PILAR A infl (m2) G (kN/m2) Q (kN/m2) N (kN/m2) Nd (kN) Ac (m2) b (m) 

P1 15.33 

7.38 1 1.5 

210.22 0.01 0.10 

P2 30.66 420.44 0.02 0.14 

P3 15.33 210.22 0.01 0.10 

P4 23.63 324.04 0.02 0.13 

P5 24.57 336.93 0.02 0.13 

P6 23.63 324.04 0.02 0.13 

P7 15.33 210.22 0.01 0.10 

P8 30.66 420.44 0.02 0.14 

P9 15.33 210.22 0.01 0.10 

P10 15.33 210.22 0.01 0.10 

P11 19.32 264.94 0.01 0.12 

P12 27.62 378.75 0.02 0.14 

P13 24.57 336.93 0.02 0.13 

P14 27.62 378.75 0.02 0.14 

P15 19.32 264.94 0.01 0.12 
P16 15.33 210.22 0.01 0.10 

 

El pilar més gran fa 0,14x0,14 m2. Tot i això, segons l’article 54 de la EHE no és recomanable 
fer pilars més petits de 0,25x0,25 m2. Per tant, tots els pilars tindran unes dimensions de 
0,25x0,25 m2. 

 

 

 

 

5.- PRE-DIMENSIONAMENT BIGUES 
Com hem explicat en el punt anterior, encara que la nostra estructura no tingui bigues les 
haurem de considerar per entrar-les al programa. Comprovarem si amb una amplada igual a 
l’amplada dels pilars i un espessor igual al de la llosa ens resisteixen la fletxa màxima que 
pot suportar una biga birecolzada. Per tant, considerarem bigues  

Considerarem formigó d’Ec=30.000 MPA i i el valor de fck considerat a l’apartat. Segons el 
punt 50.1 de la EHE: 

𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ≤ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁 �
𝐿𝐿

250 ;  
𝐿𝐿

500 + 1𝑐𝑐𝑚𝑚 � 

 

La fletxa d’una biga birecolzada sotmesa a una càrrega uniformement repartida en tota la 
seva longitud es calcula de la següent manera: 

𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =  
5 · 𝑞𝑞 · 𝐿𝐿4

384 · 𝐸𝐸𝑐𝑐 · 𝑀𝑀𝑒𝑒
 

On, per diferents longituds de bigues tenim: 

 𝐿𝐿 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣 (𝑚𝑚) 

 𝐸𝐸𝑐𝑐 = 30.000 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑣𝑣 = 30 · 107 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚2 

 𝑀𝑀𝑒𝑒 = 1
12

· 𝑣𝑣 · ℎ3 = 1
12

· 0,25 · 0,43 = 1,333 · 10−3 𝑚𝑚4 

 

Per trobar la càrrega q que suporta cada biga seguirem el mateix procediment seguit amb els 
pilars, dividint l’àrea total de la coberta entre les diferents bigues. Les àrees de cada una es 
poden veure a la imatge següent: 
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Amb totes aquestes dades trobem la càrrega q repartida linealment en cada una de les 
bigues i ja podem calcular la fletxa màxima amb les dimensions triades. Veiem els resultats 
de la fletxa obtinguda i de la màxima admissible a la taula següent, on veiem que totes les 
bigues compleixen les condicions de deformació exigides pel pre-dimensionament de les 
mateixes. Per tant, considerarem unes dimensions de 0.25x0.4 m2 per totes les bigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIGA L (m) A infl 
(m2) 

G 
(kN/m2) 

Q 
(kN/m2) 

N 
(kN/m2) 

q 
(kN/m) δ (m) δ màx 

(m) COMPLEIX? 

B1 7 15.33 

7.38 1 1.5 

30.03 0.002347 0.024 SI 

B2 7 15.33 30.03 0.002347 0.024 SI 

B3 8 15.33 26.28 0.003504 0.026 SI 

B4 9 12.29 18.73 0.003999 0.028 SI 

B5 9 12.29 18.73 0.003999 0.028 SI 

B6 8 15.33 26.28 0.003504 0.026 SI 

B7 7 15.33 30.03 0.002347 0.024 SI 

B8 7 15.33 30.03 0.002347 0.024 SI 

B9 8 15.33 26.28 0.003504 0.026 SI 

B10 7 15.33 30.03 0.002347 0.024 SI 

B11 2 4.31 29.55 1.54E-05 0.008 SI 

B12 9 12.29 18.73 0.003999 0.028 SI 

B13 9 12.29 18.73 0.003999 0.028 SI 

B14 2 4.31 29.55 1.54E-05 0.008 SI 

B15 7 15.33 30.03 0.002347 0.024 SI 

B16 8 15.33 26.28 0.003504 0.026 SI 

B17 8 30.66 52.56 0.007007 0.026 SI 

B18 5 23.31 63.93 0.001301 0.02 SI 

B19 5 24.57 67.39 0.001371 0.02 SI 

B20 5 23.31 63.93 0.001301 0.02 SI 

B21 8 30.66 52.56 0.007007 0.026 SI 
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6.- COMPROVACIÓ 
Introduint les dades del predimensionament al programa Cype, veiem que tots els elements 
compleixen les sol·licitacions entrades, tret de les quatre bigues de la part baixa de la imatge. 
Aquestes bigues passen a ser de 50x40 i els pilars que les aguanten de 0,3 a 0,3 i llavors ja 
ens dóna bé (veure càlcul en annex 5). 

 

 

 
 El resultat obtingut en el programa extreu el missatge següent: “El programa no comprova 
automàticament la limitació de fletxa en forjats de llosa massissa i reticulars. En aquests 
forjats, és possible consultar els valors de fletxa elàstica entre dos punts qualssevol indicats 
per l'usuari. Ha de consultar els límits normatius aplicables a aquesta obra i estimar les 
fletxes corresponents.” 
 
 
Per tant, caldrà comprovar les fletxes en les lloses i comprovar que no superen els valors 
marcats per la norma. Segons el punt 4.3.3.1 del DBSE, en el cas d’una estructura horitzontal 
de coberta com la del nostre cas: 

 Considerant la integritat dels elements: δrel < 1/300 davant qualsevol combinació 
d’accions característica. 

 Considerant el confort dels usuaris: δrel < 1/350 davant qualsevol combinació 
d’accions característica. 

 Considerant l’aparença de l’obra: δrel < 1/300 davant qualsevol combinació 
d’accions quasi permanent. 

 

Buscarem, per tant, les fletxes màximes en cada llosa i considerarem com a llum el doble de 
la distància entre aquest punt i l’extrem més proper de la llosa. Ho farem en les dues 
direccions ortogonals X i Y. En el cas més restrictiu tenim: 
 

𝛿𝛿𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 =  
𝛿𝛿
𝐿𝐿  <  

1
350 

 
 

En cada una de les lloses tenim: 

LLOSA 
PUNT Lx 

(m) Ly (m) δ mesur. 
(m) 

δrel,x 
(m) 

δrel,y 
(m) 

δrel, 
màx(m) 

COM-
PLEIX? X Y 

L1 4.29 3.48 8.56 6.96 0.00635 0.0007 0.0009 

0.0029 

SI 
L2 4.28 7.6 8.56 14.16 0.00539 0.0006 0.0004 SI 
L3 13.55 12.1 27.1 5.16 0.00231 0.0001 0.0004 SI 
L4 21.37 12.09 27.1 5.18 0.00228 0.0001 0.0004 SI 
L5 30.64 7.59 8.56 14.18 0.00537 0.0006 0.0004 SI 
L6 30.63 3.56 8.58 7.12 0.00638 0.0007 0.0009 SI 

 

Per tant, veiem que la fletxa màxima en cada llosa és inferior a la màxima exigida pel CTE i 
el dimensionament de l’estructura es dona per bo. 
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A. LLISTAT DE DADES DE L’OBRA 

1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA 
Versió: 2013 (After Hours) 

Número de llicència: 120020 

 
 
2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA 
Projecte: Estructura edifici vestidors  

Clau: estructura 

 
 
3.- NORMES CONSIDERADES 
Formigó: EHE-98-CTE 

Acers conformats: CTE DB SE-A 

Acers laminats i armats: CTE DB SE-A 

Categoria d'ús: A. Zones residencials 

 
 
4.- ACCIONS CONSIDERADES  
4.1.- Gravitatòries 

Planta S.C.U. 
(kN/m²) 

Càrregues mortes  
(kN/m²) 

Sostre 1 1.0 0.0 
Fonamentació 2.0 8.6   

 

4.2.- Vent 
CTE DB SE-AE 
Codi Tècnic de l'Edificació. 
Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 
Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció 
perpendicular a la superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta 
pressió, conforme als criteris del Codi Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la 
geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror seleccionats, i l'alçada sobre el terreny del 
punt considerat: 

qe = qb · ce · cp 

 On: 

qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D.  

ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, 
en funció del grau d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat.  

cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en 
funció de l'esveltesa de l'edifici en el pla paral·lel al vent.  

   Vent X Vent Y 
qb 

(kN/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió) 

0.52 0.10 0.70 -0.30 0.23 0.70 -0.30  
  

Amples de banda 

Plantes Ample de banda Y 
(m) 

Ample de banda X 
(m) 

En totes les plantes 14.70 35.00  
  

No es realitza anàlisi dels efectes de 2n ordre 
Coeficients de Càrregues 

    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  

Càrregues de vent 

Planta Vent X 
(kN) 

Vent Y 
(kN) 

Sostre 1 17.160 40.858  
  

Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces 
de vent per planta, en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricitat de ±5% de la 
dimensió màxima de l'edifici. 
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4.3.- Sisme  
Sense acció de sisme 

  
 
4.4.- Foc 

Dades per planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestiment d'elements de formigó 

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs 
Sostre 1 - - - - 
Notes: 

- R. req.: resistència requerida, període de temps durant el qual un element estructural 
ha de mantenir la seva capacitat portant, expressat en minuts. 
- F. Comp.: indica si el forjat té funció de compartició.   

 

4.5.- Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.-  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

4.6.- Llistat de càrregues 
Càrregues especials introduïdes (en KN, KN/m i KN/m2) 

  

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
1 Pes propi Superficial 3.25 (  8.42,  7.36) (  8.57,  9.24) 

(  8.57,  9.26) (  8.57, 14.56) 
(  0.15, 14.53) (  0.15,  7.34) 
(  2.00,  7.34) 

  
Pes propi Superficial 3.25 (  8.42,  0.16) (  8.42,  7.36) 

(  0.15,  7.34) (  0.15,  0.15) 
(  2.04,  0.15) 

  Pes propi Superficial 3.25 (  8.57,  9.26) ( 17.46,  9.26) 
( 17.46, 14.54) (  8.57, 14.56) 

  
Pes propi Superficial 3.25 ( 26.35,  9.26) ( 26.35, 14.53) 

( 17.46, 14.54) ( 17.46,  9.26) 
( 19.62,  9.26) 

  
Pes propi Superficial 3.25 ( 34.77, 14.53) ( 26.35, 14.53) 

( 26.35,  9.26) ( 26.50,  7.35) 
( 34.77,  7.34) ( 34.77,  9.03) 

  
Pes propi Superficial 3.25 ( 34.77,  7.34) ( 26.50,  7.35) 

( 26.50,  0.16) ( 34.77,  0.15) 
( 34.77,  1.88) 

  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 10.15, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 11.29, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 12.44, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 13.58, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 14.72, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 15.87, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 18.95, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 20.09, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 21.23, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 22.38, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 23.52, 12.64) 
  Càrregues mortes Puntual 0.40 ( 24.66, 12.64)   
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5.- ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

CTE 
Control de l'execució: Normal 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments Accions característiques 
 
  

 
 
6.- SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord 
amb els següents criteris: 

 

- Amb coeficients de combinació 

 
 

- Sense coeficients de combinació 

 
 
- On: 
 Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament  
  

 
 

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (g) i coeficients de combinació (y) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-98-CTE 

 Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat 

(g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.500 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-98-CTE 

 Persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de seguretat 

(g) Coeficients de combinació (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  

Tensions sobre el terreny 

 Accions variables sense sisme 

  
Coeficients parcials de seguretat (g) 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000  

  

 

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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Desplaçaments 

 Accions variables sense sisme 

  
Coeficients parcials de seguretat (g) 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000  

  
 
6.2.- Combinacions 

  Noms de les hipòtesis 

PP Pes propi 
CM Càrregues mortes 
Qa Sobrecàrrega d'ús 
V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 
V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.-  
  

  E.L.U. de ruptura. Formigó 

 
Com

b. 
PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 1.0
00 

1.0
00                   

2 1.5
00 

1.5
00                   

3 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00                 

4 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00                 

 
Com

b. 
PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

5 1.0
00 

1.0
00   1.600               

6 1.5
00 

1.5
00   1.600               

7 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20 1.600               

8 1.5
00 

1.5
00 

1.1
20 1.600               

9 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00 0.960               

10 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00 0.960               

11 1.0
00 

1.0
00     1.600             

12 1.5
00 

1.5
00     1.600             

13 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20   1.600             

14 1.5
00 

1.5
00 

1.1
20   1.600             

15 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00   0.960             

16 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00   0.960             

17 1.0
00 

1.0
00       1.600           

18 1.5
00 

1.5
00       1.600           

19 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20     1.600           

20 1.5
00 

1.5
00 

1.1
20     1.600           

21 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00     0.960           

22 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00     0.960           
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Com

b. 
PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

23 1.0
00 

1.0
00         1.600         

24 1.5
00 

1.5
00         1.600         

25 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20       1.600         

26 1.5
00 

1.5
00 

1.1
20       1.600         

27 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00       0.960         

28 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00       0.960         

29 1.0
00 

1.0
00           1.600       

30 1.5
00 

1.5
00           1.600       

31 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20         1.600       

32 1.5
00 

1.5
00 

1.1
20         1.600       

33 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00         0.960       

34 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00         0.960       

35 1.0
00 

1.0
00             1.600     

36 1.5
00 

1.5
00             1.600     

37 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20           1.600     

38 1.5
00 

1.5
00 

1.1
20           1.600     

39 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00           0.960     

 
Com

b. 
PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

40 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00           0.960     

41 1.0
00 

1.0
00               1.600   

42 1.5
00 

1.5
00               1.600   

43 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20             1.600   

44 1.5
00 

1.5
00 

1.1
20             1.600   

45 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00             0.960   

46 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00             0.960   

47 1.0
00 

1.0
00                 1.600 

48 1.5
00 

1.5
00                 1.600 

49 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20               1.600 

50 1.5
00 

1.5
00 

1.1
20               1.600 

51 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00               0.960 

52 1.5
00 

1.5
00 

1.6
00               0.960 
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  E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

  

Com
b. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 1.0
00 

1.0
00                   

2 1.6
00 

1.6
00                   

3 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00                 

4 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00                 

5 1.0
00 

1.0
00   1.600               

6 1.6
00 

1.6
00   1.600               

7 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20 1.600               

8 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20 1.600               

9 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00 0.960               

10 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00 0.960               

11 1.0
00 

1.0
00     1.600             

12 1.6
00 

1.6
00     1.600             

13 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20   1.600             

14 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20   1.600             

15 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00   0.960             

16 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00   0.960             

17 1.0
00 

1.0
00       1.600           

Com
b. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

18 1.6
00 

1.6
00       1.600           

19 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20     1.600           

20 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20     1.600           

21 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00     0.960           

22 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00     0.960           

23 1.0
00 

1.0
00         1.600         

24 1.6
00 

1.6
00         1.600         

25 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20       1.600         

26 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20       1.600         

27 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00       0.960         

28 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00       0.960         

29 1.0
00 

1.0
00           1.600       

30 1.6
00 

1.6
00           1.600       

31 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20         1.600       

32 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20         1.600       

33 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00         0.960       

34 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00         0.960       

35 1.0
00 

1.0
00             1.600     
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Com
b. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

36 1.6
00 

1.6
00             1.600     

37 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20           1.600     

38 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20           1.600     

39 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00           0.960     

40 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00           0.960     

41 1.0
00 

1.0
00               1.600   

42 1.6
00 

1.6
00               1.600   

43 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20             1.600   

44 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20             1.600   

45 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00             0.960   

46 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00             0.960   

47 1.0
00 

1.0
00                 1.600 

48 1.6
00 

1.6
00                 1.600 

49 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20               1.600 

50 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20               1.600 

51 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00               0.960 

52 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00               0.960 

 
  

 

  Tensions sobre el terreny 

  Desplaçaments 

  

Com
b. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 1.0
00 

1.0
00                   

2 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                 

3 1.0
00 

1.0
00   1.000               

4 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00 1.000               

5 1.0
00 

1.0
00     1.000             

6 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00   1.000             

7 1.0
00 

1.0
00       1.000           

8 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00     1.000           

9 1.0
00 

1.0
00         1.000         

10 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00       1.000         

11 1.0
00 

1.0
00           1.000       

12 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00         1.000       

13 1.0
00 

1.0
00             1.000     

14 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00           1.000     

15 1.0
00 

1.0
00               1.000   

16 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00             1.000   
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Com
b. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

17 1.0
00 

1.0
00                 1.000 

18 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00               1.000 

 
  

 

 
 
7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 

1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.36 3.36 

0 Fonamentació    0.00 
 
  

 

 
 
8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS  
 

8.1.- Pilars 
GI: grup inicial 

GF: grup final 

Ang: angle del pilar en graus sexagesimals 

  

 

 

 

 

 

Dades dels pilars 
Referènci

a Coord(P.Fix) GI- 
GF Vinculació exterior Ang

. Punt fix Cantell de 
recolzament 

P1 (  0.00,  
0.00) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.30 

P2 (  8.57,  
0.01) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.30 

P3 (  8.57,  
7.34) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat dreta 0.30 

P4 (  8.57,  
9.11) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat inferior 0.30 

P5 (  0.00,  
7.34) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat 
esquerra 0.35 

P6 (  0.00, 
14.68) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Cant. sup. 
esq. 0.30 

P7 (  8.57, 
14.71) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat 
superior 0.30 

P8 ( 17.46, 
14.69) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat 
superior 0.30 

P9 ( 17.46,  
9.11) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat inferior 0.30 

P10 ( 26.35,  
9.11) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat inferior 0.30 

P11 ( 26.35, 
14.68) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat 
superior 0.30 

P12 ( 34.92, 
14.68) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Cant. sup. 
dre. 0.30 

P13 ( 34.92,  
7.34) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat dreta 0.35 

P14 ( 26.35,  
7.34) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Meitat 
esquerra 0.30 

P15 ( 26.35,  
0.01) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Cant. inf. esq. 0.30 

P16 ( 34.92,  
0.00) 0-1 Amb vinculació 

exterior 0.0 Cant. inf. dre. 0.30 
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9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS DE VINCLAMENT 
PER A CADA PLANTA 

Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastament 
Cap           Peu 

Coefs. vinclament 
Vincl. x Vinclament Y 

P1,P2,P3,P5,P13,P14, 
P15,P16 1 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00 

P4,P6,P7,P8,P9,P10, 
P11,P12 1 0.25x0.25 0.30         1.00 1.00         1.00 

 
  

 
 
10.- LLISTAT DE PANYS 
Reticulars considerats 

 Nom Descripció 

RETIBLOCK CANTO 40(78X78 
NERVIO 12CM) 

POLISUR: RETIBLOCK canto 
40(78x78 nervi 12cm) 
Cassetó perdut 
Nre. de peces: 2 
Pes propi: 3.605 kN/m² 
Cantell: 40 cm 
Capa de compressió: 5 cm 
Intereix: 80 cm 
Amplària del nervi: 12 cm 

 
  

 
 
11.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 
  -Tensió admissible en situacions persistents: 0.200 MPa 

  -Tensió admissible en situacions accidentals: 0.300 MPa 

  

 

 

 

 
 

12.- MATERIALS UTILITZATS  
12.1.- Formigons 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-30, Control Estadístic; fck = 30 MPa; gc = 
1.50 

  
 
12.2.- Acers per element i posició  
12.2.1.- Acers en barres 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 500 MPa; gs = 
1.15 

 12.2.2.- Acers en perfils 

 Tipus d'acer para perfils Acer 
Límit 

elàstic 
(MPa) 

Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 

Acer conformat  S235  235 210 
Acer laminat  S275  275 210  
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B. ESFORÇOS I ARMATS DE PILARS, PANTALLES I 
MURS 
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B. ESFORÇOS I ARMATS DE PILARS, PANTALLES I MURS 

1.- MATERIALS  
1.1.- Formigons 
HA-30, Control Estadístic; fck = 30 MPa; gc = 1.50 

  
 
1.2.- Acers per element i posició  
1.2.1.- Acers en barres 
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 500 MPa; gs = 
1.15 

  
 
1.2.2.- Acers en perfils 
  

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic 
(MPa) 

Mòdul d'elasticitat 
(GPa) 

Acer conformat S235 235 210 
Acer laminat S275 275 210  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES  
2.1.- Pilars 
  Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 

 

 Armadures: 

Primer sumand: Armadura de cantell. 

Segon sumand: Armadura de cara X. 

Tercer sumand: Armadura de cara Y.  

 

 Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral disposat. Si existeixen altres estreps i 
branques ha de consultar el dibuix del quadre de pilars. Poden existir diferents separacions 
en cap, peu i nus, que pot consultar a opcions i especejament de pilars.  

 

 H: Alçada lliure del tram de pilar sense travament intermedi.  

 

 Hpx: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'X'.  

 

 Hpy: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'Y'.  

 

 Pèssims: Esforços pèssims (majorats), corresponents a la pitjor combinació que produeix 
les majors tensions i/o deformacions. Inclou l'amplificació d'esforços deguts als efectes de 
segon ordre i excentricitat addicional per vinclament.  

 

 Referència: Esforços pèssims (majorats), corresponents a la pitjor combinació que produeix 
les majors tensions i/o deformacions. Inclou l'amplificació d'esforços deguts als efectes de 
segon ordre (no inclou vinclament).  

 

 Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 
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Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) Armadures Estreps H 

(m) 
Hpx 
(m) 

Hpy 
(m) 

Pèssims Referència 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

P1 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 182.9 28.1 20.4 182.9 28.1 20.4 

P2 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 192.3 28.7 21.5 192.3 28.7 21.5 

P3 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 341.1 29.4 13.5 341.1 29.4 13.5 

P4 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 454.4 20.5 14.2 454.4 4.7 4.2 

P5 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 484.0 25.3 17.6 484.0 25.3 17.6 

P6 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 144.3 12.6 18.4 144.3 8.3 13.9 

P7 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 354.1 9.1 23.0 354.1 1.9 13.2 

P8 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 336.3 6.4 22.0 336.3 0.4 12.7 

P9 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 322.7 9.3 14.5 322.7 2.4 3.3 

P10 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 444.9 20.0 13.9 444.9 4.3 4.1 

P11 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 349.5 9.0 22.8 349.5 1.9 13.1 

P12 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 147.2 12.3 18.4 147.2 8.0 13.8 

P13 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 493.7 25.1 17.9 493.7 25.1 17.9 

P14 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 346.8 29.3 13.6 346.8 29.3 13.6 

P15 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 191.8 29.1 21.7 191.8 29.1 21.7 

P16 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.96 2.96 2.96 183.3 28.5 20.6 183.3 28.5 20.6   
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3.- COMPROVACIÓ DE LA RESISTÈNCIA A TALLANT EN PILARS DE FORMIGÓ 
  

  Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.  

 

  Armadures: 

Primer sumand: Armadura de cantell. 

Segon sumand: Armadura de cara X. 

Tercer sumand: Armadura de cara Y.  

 

 Estreps: S'indica solament l'estrep perimetral disposat. Si existeixen altres estreps i 
branques ha de consultar el dibuix del quadre de pilars. Poden existir diferents separacions 
en cap, peu i nus, que pot consultar a opcions i especejament de pilars.  

 

 Pèssims: Esforços tallants (majorats) corresponents a la combinació que produeix l'estat de 
tensions tangencials més desfavorable. 

  Nsd: Axial de càlcul [(+) compressió, (-) tracció] 

  Vsdx, Vsdy: Tallant de càlcul en cada direcció 

  Vrd1x, Vrd1y: Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua a l'ànima (en cada 
direcció) 

  Vrd2x, Vrd2y: Esforç tallant d'esgotament per tracció a l'ànima (en cada direcció) 

  Comprovació de la interacció en les dues direccions (CCi): 

  

  
 

 

 

 

  Origen dels esforços pèssims: 

G: Només gravitatòries 

GV: Gravitatòries + vent 

GS: Gravitatòries + sisme 

GVS: Gravitatòries + vent + sisme 

 

  Compleix: 

Si: Indica que el valor de CCi és £ 1 per a les dues comprovacions 

No: Indica que el valor de CCi és > 1 per a alguna de les dues comprovacions o que la 
separació d'estreps és major que l'exigida per la norma  

 

  Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar.

≤

≤

2 2
1 1 1 1

2 2
2 2 2 2

( ) +( ) 1.00

( ) +( ) 1.00

sd x rd x sd y rd y

sd x rd x sd y rd y

V V V V

V V V V
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Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) Armadures Estreps 

Pèssims 
Compleix Nsd 

(kN) 
Vsdx 
(kN) 

Vrd1x 
(kN) 

Vrd2x 
(kN) 

Vsdy 
(kN) 

Vrd1y 
(kN) 

Vrd2y 
(kN) CC1 CC2 Origen 

P1 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 182.95 -16.68 464.40 88.62 14.33 464.40 88.62 0.05 0.25 GV Si 

P2 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 192.33 17.36 464.40 89.83 14.82 464.40 89.83 0.05 0.25 GV Si 
P3 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 340.18 17.67 464.40 108.90 -11.69 464.40 108.90 0.05 0.19 GV Si 
P4 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 302.42 1.65 312.00 90.21 4.40 312.00 90.21 0.02 0.05 GV Si 

P5 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 474.55 -21.84 464.40 126.24 -2.35 464.40 126.24 0.05 0.17 GV Si 

P6 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 137.54 -6.54 312.00 69.64 -8.40 312.00 69.64 0.03 0.15 GV Si 
P7 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 347.19 1.48 312.00 95.80 -7.96 312.00 95.80 0.03 0.08 GV Si 

P8 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 329.53 0.22 312.00 93.60 -7.70 312.00 93.60 0.02 0.08 GV Si 

P9 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 317.30 -0.09 312.00 92.07 5.81 312.00 92.07 0.02 0.06 GV Si 
P10 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 261.56 -1.27 312.00 85.12 4.19 312.00 85.12 0.01 0.05 GV Si 
P11 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 342.62 -1.46 312.00 95.23 -7.89 312.00 95.23 0.03 0.08 GV Si 

P12 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 140.40 6.33 312.00 69.99 -8.33 312.00 69.99 0.03 0.15 GV Si 

P13 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 484.31 21.71 464.40 127.50 -2.55 464.40 127.50 0.05 0.17 GV Si 
P14 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 346.36 -17.64 464.40 109.70 -11.76 464.40 109.70 0.05 0.19 GV Si 

P15 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 191.75 -17.59 464.40 89.76 14.90 464.40 89.76 0.05 0.26 GV Si 

P16 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 4Ø12 Ø6c/15 cm 183.28 16.92 464.40 88.66 14.46 464.40 88.66 0.05 0.25 GV Si   
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4.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI                 .                 
  

  Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.  

 

  Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 

  

 

Suport Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) Hipòtesi 

Base Cap 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 

P1 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

117.9 
0.0 

12.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 

13.4 
-0.0 
1.6 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 

5.6 
0.0 
0.7 
-0.4 
0.0 
0.4 
-0.0 
-5.9 
-8.0 
5.9 
8.0 

10.4 
-0.0 
1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.0 
0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-2.8 
-3.9 
2.8 
3.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

111.4 
0.0 

12.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 

-17.3 
0.0 
-2.1 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-9.1 
-0.0 
-1.1 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
2.5 
3.4 
-2.5 
-3.4 

10.4 
-0.0 
1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.0 
0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-2.8 
-3.9 
2.8 
3.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P2 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

123.6 
0.0 

13.3 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 

-13.5 
0.0 
-1.6 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 

6.3 
0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-6.4 
-7.5 
6.4 
7.5 

-10.4 
0.0 
-1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.5 
0.0 
0.7 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.1 
-3.6 
3.1 
3.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

117.1 
0.0 

13.3 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 

17.4 
-0.0 
2.1 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-10.0 
-0.0 
-1.2 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
2.7 
3.2 
-2.7 
-3.2 

-10.4 
0.0 
-1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.5 
0.0 
0.7 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.1 
-3.6 
3.1 
3.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 



ANNEX 5. CÀLCUL ESTRUCTURA VESTIDORS 
B. ESFORÇOS I ARMATS DE PILARS, PANTALLES I MURS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 18 
 

Suport Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) Hipòtesi 

Base Cap 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 

P3 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

216.3 
-0.2 
24.3 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 

-13.9 
0.0 
-1.7 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 

-5.3 
-0.0 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-6.6 
-7.8 
6.6 
7.8 

-10.7 
0.0 
-1.3 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.4 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

209.8 
-0.2 
24.3 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 

17.9 
-0.0 
2.2 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 

4.9 
0.0 
0.6 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
2.9 
3.5 
-2.9 
-3.5 

-10.7 
0.0 
-1.3 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.4 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P4 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

273.1 
0.6 

31.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 

-2.0 
0.0 
-0.2 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

1.2 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 

-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.3 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.9 
1.6 
1.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

268.6 
0.6 

31.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 

2.5 
-0.0 
0.3 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

-2.5 
-0.0 
-0.3 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.5 
1.7 
-1.5 
-1.7 

-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.3 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.9 
1.6 
1.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P5 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

296.2 
-0.1 
35.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 

15.4 
-0.0 
1.9 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 

-2.7 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.0 
0.4 
-0.0 
-6.0 
-8.3 
6.0 
8.3 

11.9 
-0.0 
1.5 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.4 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-4.0 
2.9 
4.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

289.7 
-0.1 
35.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 

-19.8 
0.0 
-2.5 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

1.5 
0.0 
0.2 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
2.7 
3.7 
-2.7 
-3.7 

11.9 
-0.0 
1.5 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.4 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-4.0 
2.9 
4.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
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Suport Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) Hipòtesi 

Base Cap 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 

P6 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

88.5 
-0.1 
9.6 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 

5.3 
-0.0 
0.7 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 

-4.6 
0.0 
-0.6 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-4.0 
2.9 
4.0 

4.1 
-0.0 
0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.2 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-1.4 
-1.9 
1.4 
1.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

83.9 
-0.1 
9.6 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 

-6.8 
0.0 
-0.9 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 

5.0 
-0.0 
0.6 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
1.3 
1.7 
-1.3 
-1.7 

4.1 
-0.0 
0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.2 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-1.4 
-1.9 
1.4 
1.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P7 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

216.5 
0.7 

24.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 

-1.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-4.4 
-0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.7 
3.2 
3.7 

-0.8 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.1 
-0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

212.0 
0.7 

24.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 

1.3 
-0.0 
0.2 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 

4.7 
0.0 
0.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
1.4 
1.7 
-1.4 
-1.7 

-0.8 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.1 
-0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P8 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

204.3 
1.8 

23.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 

-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-4.3 
-0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 

-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.0 
-0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

199.8 
1.8 

23.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 

0.0 
0.0 
-0.0 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 

4.6 
0.0 
0.6 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 

-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.0 
-0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
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Suport Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) Hipòtesi 

Base Cap 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 

P9 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

197.2 
1.0 

22.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 

0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

2.0 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 

0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.9 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

192.6 
1.0 

22.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

-3.5 
-0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.6 
1.6 
-1.6 
-1.6 

0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.9 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P10 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

267.4 
0.6 

30.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 

1.7 
-0.0 
0.2 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

1.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 

1.3 
-0.0 
0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.2 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.6 
1.9 
1.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

262.9 
0.6 

30.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 

-2.2 
0.0 
-0.3 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

-2.4 
-0.0 
-0.3 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.7 
1.5 
-1.7 
-1.5 

1.3 
-0.0 
0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.2 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.6 
1.9 
1.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P11 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

213.5 
0.7 

24.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 

1.0 
-0.0 
0.1 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-4.3 
-0.0 
-0.5 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.7 
-3.2 
3.7 
3.2 

0.8 
-0.0 
0.1 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.0 
-0.0 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.6 
1.8 
1.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

208.9 
0.7 

24.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 

-1.3 
0.0 
-0.2 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 

4.6 
0.0 
0.6 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
1.7 
1.4 
-1.7 
-1.4 

0.8 
-0.0 
0.1 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.0 
-0.0 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.6 
1.8 
1.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
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Suport Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) Hipòtesi 

Base Cap 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 

P12 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

90.3 
-0.1 
9.7 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.6 
0.5 
-0.6 
-0.5 

-5.2 
0.0 
-0.6 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-4.6 
0.0 
-0.6 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-4.0 
-2.9 
4.0 
2.9 

-4.0 
0.0 
-0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.2 
0.0 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-1.4 
1.9 
1.4 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

85.8 
-0.1 
9.7 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.6 
0.5 
-0.6 
-0.5 

6.7 
-0.0 
0.8 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 

4.9 
-0.0 
0.6 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
1.7 
1.3 
-1.7 
-1.3 

-4.0 
0.0 
-0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.2 
0.0 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-1.4 
1.9 
1.4 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P13 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

302.8 
-0.0 
35.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 

-15.3 
0.0 
-1.9 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 

-2.9 
0.0 
-0.4 
0.4 
-0.0 
-0.4 
0.0 
-8.3 
-6.0 
8.3 
6.0 

-11.8 
0.0 
-1.5 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.5 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-4.0 
-2.9 
4.0 
2.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

296.2 
-0.0 
35.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 

19.7 
-0.0 
2.5 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 

1.7 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
3.7 
2.7 
-3.7 
-2.7 

-11.8 
0.0 
-1.5 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.5 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-4.0 
-2.9 
4.0 
2.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P14 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

220.1 
-0.2 
24.7 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 

13.9 
-0.0 
1.7 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 

-5.3 
-0.0 
-0.7 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-7.8 
-6.6 
7.8 
6.6 

10.7 
-0.0 
1.3 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.5 
-0.0 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

213.6 
-0.2 
24.7 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 

-17.9 
0.0 
-2.2 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

4.9 
0.0 
0.6 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
3.5 
2.9 
-3.5 
-2.9 

10.7 
-0.0 
1.3 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.5 
-0.0 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
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Suport Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) Hipòtesi 

Base Cap 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 

P15 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

123.3 
0.0 

13.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-1.1 
-0.8 
1.1 
0.8 

13.6 
-0.0 
1.7 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 

6.3 
0.0 
0.8 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-7.5 
-6.4 
7.5 
6.4 

10.6 
-0.0 
1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.6 
0.0 
0.7 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.6 
-3.1 
3.6 
3.1 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

116.8 
0.0 

13.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-1.1 
-0.8 
1.1 
0.8 

-17.6 
0.0 
-2.1 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-10.2 
-0.0 
-1.3 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
3.2 
2.7 
-3.2 
-2.7 

10.6 
-0.0 
1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.6 
0.0 
0.7 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.6 
-3.1 
3.6 
3.1 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P16 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

118.2 
0.0 

12.6 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 

-13.6 
0.0 
-1.7 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 

5.7 
0.0 
0.7 
0.4 
-0.0 
-0.4 
0.0 
-8.0 
-5.9 
8.0 
5.9 

-10.5 
0.0 
-1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.1 
0.0 
0.6 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-3.9 
-2.8 
3.9 
2.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

111.6 
0.0 

12.6 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 

17.6 
-0.0 
2.1 
1.2 
1.3 
-1.2 
-1.3 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-9.3 
-0.0 
-1.1 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
3.4 
2.5 
-3.4 
-2.5 

-10.5 
0.0 
-1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.1 
0.0 
0.6 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-3.9 
-2.8 
3.9 
2.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0   
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5.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI 
  Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 

  

Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P1 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

117.9 
0.0 

12.7 
-0.5 
-0.4 
0.5 
0.4 
-0.9 
-1.1 
0.9 
1.1 

13.4 
-0.0 
1.6 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 

5.6 
0.0 
0.7 
-0.4 
0.0 
0.4 
-0.0 
-5.9 
-8.0 
5.9 
8.0 

10.4 
-0.0 
1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.0 
0.0 
0.6 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-2.8 
-3.9 
2.8 
3.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P2 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

123.6 
0.0 

13.3 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.8 
-1.1 
0.8 
1.1 

-13.5 
0.0 
-1.6 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 

6.3 
0.0 
0.8 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-6.4 
-7.5 
6.4 
7.5 

-10.4 
0.0 
-1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.5 
0.0 
0.7 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.1 
-3.6 
3.1 
3.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P3 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

216.3 
-0.2 
24.3 
0.4 
0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 

-13.9 
0.0 
-1.7 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 

-5.3 
-0.0 
-0.7 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-6.6 
-7.8 
6.6 
7.8 

-10.7 
0.0 
-1.3 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.4 
-0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P4 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

273.1 
0.6 

31.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.1 
1.3 
-1.1 
-1.3 

-2.0 
0.0 
-0.2 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

1.2 
0.0 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.8 
3.2 
3.8 

-1.5 
0.0 
-0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.3 
0.0 
0.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.9 
1.6 
1.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P5 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

296.2 
-0.1 
35.0 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
-0.4 
-0.5 

15.4 
-0.0 
1.9 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 

-2.7 
0.0 
-0.3 
-0.4 
0.0 
0.4 
-0.0 
-6.0 
-8.3 
6.0 
8.3 

11.9 
-0.0 
1.5 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.4 
-0.0 
-0.2 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-4.0 
2.9 
4.0 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P6 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

88.5 
-0.1 
9.6 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.5 
0.6 
-0.5 
-0.6 

5.3 
-0.0 
0.7 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 

-4.6 
0.0 
-0.6 
-0.2 
0.0 
0.2 
-0.0 
-2.9 
-4.0 
2.9 
4.0 

4.1 
-0.0 
0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.2 
0.0 
-0.4 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-1.4 
-1.9 
1.4 
1.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P7 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

216.5 
0.7 

24.2 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.6 
0.7 
-0.6 
-0.7 

-1.0 
0.0 
-0.1 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-4.4 
-0.0 
-0.5 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-3.2 
-3.7 
3.2 
3.7 

-0.8 
0.0 
-0.1 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.1 
-0.0 
-0.4 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-1.6 
-1.8 
1.6 
1.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P8 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

204.3 
1.8 

23.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.8 
-0.8 
-0.8 

-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-4.3 
-0.0 
-0.5 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 

-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.0 
-0.0 
-0.4 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P9 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

197.2 
1.0 

22.7 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.9 
-0.9 
0.9 
0.9 

0.0 
0.0 
0.0 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

2.0 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-3.5 
-3.5 
3.5 
3.5 

0.0 
0.0 
0.0 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.9 
0.0 
0.2 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-1.7 
-1.7 
1.7 
1.7 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P10 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

267.4 
0.6 

30.9 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.0 
-1.2 
-1.0 

1.7 
-0.0 
0.2 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

1.2 
0.0 
0.1 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 

1.3 
-0.0 
0.2 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

1.2 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.9 
-1.6 
1.9 
1.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P11 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

213.5 
0.7 

24.2 
-0.1 
-0.0 
0.1 
0.0 
0.7 
0.6 
-0.7 
-0.6 

1.0 
-0.0 
0.1 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-4.3 
-0.0 
-0.5 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.7 
-3.2 
3.7 
3.2 

0.8 
-0.0 
0.1 
-0.8 
-0.7 
0.8 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.0 
-0.0 
-0.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-1.8 
-1.6 
1.8 
1.6 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P12 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

90.3 
-0.1 
9.7 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.6 
0.5 
-0.6 
-0.5 

-5.2 
0.0 
-0.6 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.2 
-0.2 
-0.2 
0.2 

-4.6 
0.0 
-0.6 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-4.0 
-2.9 
4.0 
2.9 

-4.0 
0.0 
-0.5 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 

-3.2 
0.0 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-1.9 
-1.4 
1.9 
1.4 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
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Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P13 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

302.8 
-0.0 
35.0 
0.5 
0.5 
-0.5 
-0.5 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 

-15.3 
0.0 
-1.9 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.0 
-0.1 
-0.0 
0.1 

-2.9 
0.0 
-0.4 
0.4 
-0.0 
-0.4 
0.0 
-8.3 
-6.0 
8.3 
6.0 

-11.8 
0.0 
-1.5 
-1.5 
-1.5 
1.5 
1.5 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-1.5 
-0.0 
-0.2 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-4.0 
-2.9 
4.0 
2.9 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P14 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

220.1 
-0.2 
24.7 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.9 
-0.8 
0.9 
0.8 

13.9 
-0.0 
1.7 
-3.0 
-3.0 
3.0 
3.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 

-5.3 
-0.0 
-0.7 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-7.8 
-6.6 
7.8 
6.6 

10.7 
-0.0 
1.3 
-1.5 
-1.4 
1.5 
1.4 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 

-3.5 
-0.0 
-0.4 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.8 
-3.2 
3.8 
3.2 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

P15 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

123.3 
0.0 

13.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
-1.1 
-0.8 
1.1 
0.8 

13.6 
-0.0 
1.7 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 

6.3 
0.0 
0.8 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-7.5 
-6.4 
7.5 
6.4 

10.6 
-0.0 
1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.6 
0.0 
0.7 
0.1 
-0.0 
-0.1 
0.0 
-3.6 
-3.1 
3.6 
3.1 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N 
(kN) 

Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P16 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

118.2 
0.0 

12.6 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 
-1.1 
-0.9 
1.1 
0.9 

-13.6 
0.0 
-1.7 
-2.8 
-3.0 
2.8 
3.0 
-0.4 
0.4 
0.4 
-0.4 

5.7 
0.0 
0.7 
0.4 
-0.0 
-0.4 
0.0 
-8.0 
-5.9 
8.0 
5.9 

-10.5 
0.0 
-1.3 
-1.4 
-1.4 
1.4 
1.4 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 

5.1 
0.0 
0.6 
0.2 
-0.0 
-0.2 
0.0 
-3.9 
-2.8 
3.9 
2.8 

-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0   

 

6.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS  
6.1.- Pilars 
  

  Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.  

 

 Pis superior: És la secció corresponent a la base del tram superior al tram anterior.  

 

 Pèssims: Esforços pèssims, corresponents a les combinacions que compleixin per a l'armat 
actual, però no compleixin amb l'anterior armat de la taula. Inclou l'amplificació d'esforços 
deguts als efectes de segon ordre i excentricitat addicional per vinclament. Les columnes 
de pèssims que estiguin buides indiquen que el pilar no compleix.  

 

 Referència: Esforços pèssims, corresponents a les combinacions que compleixin per a 
l'armat actual, però no compleixen amb l'anterior armat de la taula. Inclou l'amplificació 
d'esforços deguts als efectes de segon ordre (no inclou vinclament).  

 

 Nota: 

Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 
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Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
P1 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 198.1 22.4 17.2 198.1 22.4 17.2 

    198.0 23.2 15.1 198.0 23.2 15.1 
    197.5 25.5 9.8 197.5 25.5 9.8 
    196.1 23.2 1.8 196.1 23.2 1.8 
    192.7 21.3 22.0 192.7 21.3 22.0 
    191.7 26.7 9.1 191.7 26.7 9.1 
    132.8 14.7 19.2 132.8 14.7 19.2 
    119.6 12.8 18.5 119.6 12.8 18.5 
    188.3 29.2 18.8 188.3 29.2 18.8 
    188.2 29.6 17.9 188.2 29.6 17.9 
    187.7 30.6 15.7 187.7 30.6 15.7 
    186.5 29.2 13.1 186.5 29.2 13.1 
    186.3 29.6 12.2 186.3 29.6 12.2 
    182.9 28.1 20.4 182.9 28.1 20.4 
    182.7 28.7 18.9 182.7 28.7 18.9 
    180.8 30.4 15.1 180.8 30.4 15.1 
    180.1 28.7 9.4 180.1 28.7 9.4 
    127.3 19.4 15.8 127.3 19.4 15.8 
    125.5 21.7 10.5 125.5 21.7 10.5 
    123.8 20.0 5.0 123.8 20.0 5.0 
    113.1 17.0 14.5 113.1 17.0 14.5 
    112.8 17.6 13.1 112.8 17.6 13.1 
    109.6 17.6 3.7 109.6 17.6 3.7 

P2 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 207.9 23.2 17.9 207.9 23.2 17.9 
    207.2 25.6 10.7 207.2 25.6 10.7 
    206.8 22.8 10.7 206.8 22.8 10.7 
    206.5 20.1 10.9 206.5 20.1 10.9 
    202.7 22.6 22.3 202.7 22.6 22.3 
    199.1 22.7 0.0 199.1 22.7 0.0 
    140.3 15.9 19.2 140.3 15.9 19.2 
    125.9 14.1 18.3 125.9 14.1 18.3 

Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
    198.1 29.6 20.1 198.1 29.6 20.1 
    197.4 30.7 17.1 197.4 30.7 17.1 
    195.5 29.7 14.5 195.5 29.7 14.5 
    192.3 28.7 21.5 192.3 28.7 21.5 
    191.3 30.5 16.5 191.3 30.5 16.5 
    189.3 28.7 12.2 189.3 28.7 12.2 
    189.9 28.1 11.4 189.9 28.1 11.4 
    173.6 25.8 10.0 173.6 25.8 10.0 
    133.8 20.0 16.5 133.8 20.0 16.5 
    132.7 21.8 11.4 132.7 21.8 11.4 
    130.8 20.0 7.1 130.8 20.0 7.1 
    118.8 17.6 15.1 118.8 17.6 15.1 
    115.8 17.7 5.7 115.8 17.7 5.7 

P3 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 364.0 23.5 1.5 364.0 23.5 1.5 
    364.3 23.5 2.6 364.3 23.5 2.6 
    363.9 26.5 9.0 363.9 26.5 9.0 
    363.3 23.5 16.4 363.3 23.5 16.4 
    351.0 22.7 21.0 351.0 22.7 21.0 
    322.9 20.9 20.3 322.9 20.9 20.3 
    241.9 15.9 18.4 241.9 15.9 18.4 
    214.0 14.1 17.7 214.0 14.1 17.7 
    354.7 30.5 5.0 354.7 30.5 5.0 
    353.9 31.7 8.3 353.9 31.7 8.3 
    354.2 30.5 11.1 354.2 30.5 11.1 
    342.5 31.5 8.0 342.5 31.5 8.0 
    341.1 29.4 13.5 341.1 29.4 13.5 
    247.7 21.6 9.2 247.7 21.6 9.2 
    237.7 22.5 5.6 237.7 22.5 5.6 
    236.6 20.4 11.1 236.6 20.4 11.1 
    208.5 18.0 10.4 208.5 18.0 10.4 

P4 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 462.2 20.8 10.5 462.2 3.4 1.6 
    461.0 20.8 11.1 461.0 4.7 2.0 



ANNEX 5. CÀLCUL ESTRUCTURA VESTIDORS 
B. ESFORÇOS I ARMATS DE PILARS, PANTALLES I MURS 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 27 
 

Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
    460.9 11.0 20.8 460.9 1.9 2.1 
    459.6 13.1 20.7 459.6 3.4 5.7 
    445.9 20.1 10.8 445.9 5.6 1.9 
    443.7 12.7 20.0 443.7 3.2 8.0 
    309.1 13.9 7.0 309.1 4.6 1.0 
    306.8 8.8 15.4 306.8 2.2 7.4 
    273.8 12.3 6.6 273.8 4.3 1.2 
    271.7 7.5 14.4 271.7 1.8 7.3 
    454.4 20.5 14.2 454.4 4.7 4.2 
    453.4 14.1 20.4 453.4 4.1 5.6 
    438.7 19.8 13.7 438.7 5.5 4.0 
    437.7 13.7 19.7 437.7 4.0 6.4 
    302.5 9.9 13.6 302.5 3.1 5.2 

P5 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 500.8 26.1 12.5 500.8 26.1 12.5 
    500.8 29.0 4.6 500.8 29.0 4.6 
    500.7 26.2 10.3 500.7 26.2 10.3 
    500.3 26.2 4.5 500.3 26.2 4.5 
    484.0 25.3 17.6 484.0 25.3 17.6 
    336.1 17.5 16.3 336.1 17.5 16.3 
    296.3 15.5 15.9 296.3 15.5 15.9 
    491.0 33.8 6.1 491.0 33.8 6.1 
    491.0 35.0 2.6 491.0 35.0 2.6 
    474.6 32.6 8.4 474.6 32.6 8.4 
    474.4 34.7 2.5 474.4 34.7 2.5 
    329.7 22.6 7.6 329.7 22.6 7.6 
    329.7 24.7 1.8 329.7 24.7 1.8 
    290.9 19.8 7.2 290.9 19.8 7.2 

P6 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 148.6 13.2 16.2 148.6 8.8 11.6 
    148.5 13.7 15.1 148.5 9.3 10.6 
    148.2 14.9 12.1 148.2 10.4 7.8 
    148.0 13.4 12.1 148.0 9.0 7.8 

Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
    144.3 12.6 18.4 144.3 8.3 13.9 
    144.2 13.4 16.6 144.2 9.1 12.2 
    143.6 15.5 11.4 143.6 11.2 7.2 
    133.0 11.6 17.4 133.0 7.7 13.2 
    100.1 8.6 14.8 100.1 5.7 11.6 
    89.4 7.5 13.8 89.4 4.9 10.9 
    89.0 8.4 12.0 89.0 5.7 9.2 
    142.0 15.9 14.4 142.0 11.5 10.1 
    141.7 16.1 14.0 141.7 11.7 9.7 
    141.4 16.6 12.7 141.4 12.2 8.5 
    140.2 16.1 11.0 140.2 11.7 6.9 
    137.8 15.2 15.2 137.8 11.0 11.0 
    137.4 15.6 14.4 137.4 11.4 10.2 
    136.7 16.4 12.3 136.7 12.2 8.2 
    135.6 15.6 9.2 135.6 11.4 5.4 
    124.8 14.3 8.2 124.8 10.4 4.7 
    99.9 11.1 10.7 99.9 8.1 7.7 
    95.6 10.5 11.4 95.6 7.6 8.5 
    95.4 10.9 10.6 95.4 8.0 7.7 
    94.9 11.7 8.5 94.9 8.8 5.7 
    93.7 10.9 5.5 93.7 8.0 2.9 
    84.8 9.2 10.4 84.8 6.7 7.8 
    84.6 9.6 9.6 84.6 7.0 7.0 
    84.1 10.5 7.3 84.1 7.9 4.9 
    82.8 9.6 4.4 82.8 7.0 2.3 

P7 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 365.2 9.4 20.8 365.2 2.0 11.0 
    364.6 11.2 16.7 364.6 3.2 7.5 
    354.1 9.1 23.0 354.1 1.9 13.2 
    353.1 12.2 16.2 353.1 4.1 7.3 
    245.4 6.7 18.0 245.4 1.6 11.0 
    244.6 9.4 11.2 244.6 3.6 5.0 
    218.3 5.9 16.6 218.3 1.4 10.4 
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Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
    346.9 9.6 19.8 346.9 2.3 10.5 
    240.9 6.8 14.6 240.9 1.7 8.0 

P8 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 346.9 6.0 20.1 346.9 0.0 10.7 
    346.2 8.3 16.2 346.2 1.5 7.4 
    336.3 6.4 22.0 336.3 0.4 12.7 
    335.0 9.6 15.6 335.0 2.4 7.1 
    233.3 4.5 17.1 233.3 0.3 10.5 
    232.0 7.7 10.8 232.0 2.4 5.0 
    207.4 4.2 15.9 207.4 0.4 9.9 
    206.0 7.2 9.6 206.0 2.4 4.4 

P9 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 334.5 5.8 15.2 334.5 0.0 6.8 
    333.6 8.1 15.0 333.6 1.5 3.5 
    324.1 5.6 17.5 324.1 0.0 8.9 
    322.7 9.3 14.5 322.7 2.4 3.3 
    298.6 5.2 16.6 298.6 0.0 8.6 
    225.0 4.2 14.0 225.0 0.2 7.9 
    223.6 10.1 7.3 223.6 2.4 2.3 
    199.5 3.7 13.1 199.5 0.1 7.6 
    198.2 8.9 6.5 198.2 2.4 2.1 
    326.9 6.8 14.7 326.9 0.7 6.0 
    315.9 7.2 14.2 315.9 1.1 5.8 
    219.1 5.5 9.9 219.1 1.1 4.0 

P10 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 452.8 20.4 10.5 452.8 3.0 1.7 
    451.7 20.4 10.5 451.7 4.4 1.7 
    451.6 10.3 20.3 451.6 1.5 2.0 
    450.3 12.5 20.3 450.3 3.0 5.6 
    436.9 19.7 10.1 436.9 5.2 1.6 
    434.7 12.0 19.6 434.7 2.9 8.0 
    302.8 13.6 7.0 302.8 4.3 1.1 
    300.6 8.3 15.2 300.6 2.0 7.4 
    266.1 7.1 14.2 266.1 1.6 7.2 

Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
    444.9 20.0 13.9 444.9 4.3 4.1 
    444.0 13.4 20.0 444.0 3.7 5.5 
    430.0 19.4 13.4 430.0 4.7 3.9 
    428.5 13.0 19.3 428.5 3.7 6.3 
    263.7 11.9 8.2 263.7 3.1 2.4 
    261.5 7.9 11.8 261.5 2.2 5.2 

P11 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 360.6 9.3 20.6 360.6 1.9 10.9 
    360.0 11.1 16.5 360.0 3.2 7.4 
    349.5 9.0 22.8 349.5 1.9 13.1 
    348.5 12.1 16.0 348.5 4.1 7.2 
    322.4 8.3 21.5 322.4 1.7 12.5 
    242.4 6.6 17.8 242.4 1.5 10.9 
    241.5 9.4 11.1 241.5 3.6 5.0 
    215.3 5.9 16.5 215.3 1.4 10.3 
    214.4 8.7 9.8 214.4 3.5 4.4 
    342.2 9.5 19.6 342.2 2.3 10.4 
    237.8 6.7 14.4 237.8 1.6 7.9 

P12 Sostre 1 25x25 0.00/2.96 151.5 13.0 16.1 151.5 8.5 11.5 
    151.4 13.4 15.1 151.4 9.0 10.5 
    151.1 14.7 12.1 151.1 10.1 7.7 
    150.9 13.2 12.1 150.9 8.7 7.7 
    147.2 12.3 18.4 147.2 8.0 13.8 
    147.0 13.2 16.6 147.0 8.8 12.1 
    145.3 13.1 4.2 145.3 8.8 1.1 
    135.8 11.4 17.4 135.8 7.4 13.2 
    102.1 8.4 14.8 102.1 5.5 11.5 
    91.2 7.4 13.8 91.2 4.8 10.9 
    90.8 8.3 12.0 90.8 5.6 9.2 
    144.5 15.6 14.4 144.5 11.2 10.0 
    145.0 15.8 13.9 145.0 11.3 9.5 
    144.3 16.3 12.6 144.3 11.9 8.3 
    143.5 15.8 10.8 143.5 11.4 6.7 
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Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
    141.1 15.0 15.0 141.1 10.7 10.7 
    140.2 15.3 14.3 140.2 11.1 10.1 
    139.6 16.2 12.2 139.6 11.9 8.1 
    138.5 15.3 9.1 138.5 11.1 5.3 
    129.5 13.7 14.1 129.5 9.8 10.2 
    127.6 14.1 8.1 127.6 10.2 4.6 
    97.5 10.4 11.4 97.5 7.4 8.4 
    97.3 10.7 10.6 97.3 7.7 7.6 
    96.8 11.6 8.4 96.8 8.6 5.6 
    95.6 10.7 5.4 95.6 7.8 2.8 
    86.7 9.1 10.4 86.7 6.5 7.7 
    86.5 9.4 9.6 86.5 6.8 6.9 
    86.0 10.4 7.3 86.0 7.7 4.8 

P13 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 510.6 25.9 12.8 510.6 25.9 12.8 
    510.6 28.8 4.9 510.6 28.8 4.9 
    510.5 26.0 10.6 510.5 26.0 10.6 
    510.1 25.9 4.9 510.1 25.9 4.9 
    493.7 25.1 17.9 493.7 25.1 17.9 
    342.6 17.4 16.5 342.6 17.4 16.5 
    302.8 15.4 16.1 302.8 15.4 16.1 
    500.8 33.5 6.4 500.8 33.5 6.4 
    500.8 34.8 2.9 500.8 34.8 2.9 
    484.3 32.4 8.7 484.3 32.4 8.7 
    484.1 34.5 2.8 484.1 34.5 2.8 
    336.2 22.5 7.8 336.2 22.5 7.8 
    336.2 24.6 2.0 336.2 24.6 2.0 
    297.3 19.7 7.4 297.3 19.7 7.4 

P14 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 370.3 23.5 1.6 370.3 23.5 1.6 
    370.6 23.5 2.8 370.6 23.5 2.8 
    370.2 26.4 9.1 370.2 26.4 9.1 
    369.6 23.4 16.5 369.6 23.4 16.5 

Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
    357.2 22.7 21.2 357.2 22.7 21.2 
    328.7 20.8 20.4 328.7 20.8 20.4 
    246.2 15.9 18.5 246.2 15.9 18.5 
    217.9 14.1 17.7 217.9 14.1 17.7 
    361.1 30.4 5.1 361.1 30.4 5.1 
    360.2 31.7 8.4 360.2 31.7 8.4 
    360.1 30.5 11.2 360.1 30.5 11.2 
    348.6 31.4 8.1 348.6 31.4 8.1 
    346.8 29.3 13.6 346.8 29.3 13.6 
    242.0 22.5 5.6 242.0 22.5 5.6 
    240.5 20.3 11.2 240.5 20.3 11.2 
    212.1 17.9 10.5 212.1 17.9 10.5 

P15 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 207.2 23.5 18.0 207.2 23.5 18.0 
    206.6 26.0 10.8 206.6 26.0 10.8 
    206.2 23.1 10.8 206.2 23.1 10.8 
    205.8 20.4 10.9 205.8 20.4 10.9 
    205.4 23.5 4.6 205.4 23.5 4.6 
    202.1 22.9 22.4 202.1 22.9 22.4 
    198.6 23.0 0.0 198.6 23.0 0.0 
    139.9 16.2 19.2 139.9 16.2 19.2 
    125.6 14.2 18.4 125.6 14.2 18.4 
    197.4 30.0 20.3 197.4 30.0 20.3 
    196.8 31.1 17.2 196.8 31.1 17.2 
    195.1 30.1 14.6 195.1 30.1 14.6 
    191.8 29.1 21.7 191.8 29.1 21.7 
    190.7 30.9 16.6 190.7 30.9 16.6 
    188.8 29.1 12.3 188.8 29.1 12.3 
    189.7 28.5 11.6 189.7 28.5 11.6 
    173.3 26.2 10.2 173.3 26.2 10.2 
    133.4 20.3 16.6 133.4 20.3 16.6 
    132.3 22.0 11.6 132.3 22.0 11.6 
    130.3 20.3 7.3 130.3 20.3 7.3 
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Pilar Planta Dimensió 
(cm) 

Tram 
(m) 

Pèssims Referència 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
    118.5 17.9 15.2 118.5 17.9 15.2 
    115.5 17.9 5.9 115.5 17.9 5.9 

P16 Sostre 1 30x30 0.00/2.96 198.4 22.7 17.3 198.4 22.7 17.3 
    198.2 23.5 15.3 198.2 23.5 15.3 
    197.8 25.8 10.0 197.8 25.8 10.0 
    197.4 23.1 9.6 197.4 23.1 9.6 
    196.4 23.5 1.9 196.4 23.5 1.9 
    193.1 21.6 22.2 193.1 21.6 22.2 
    192.0 27.0 9.3 192.0 27.0 9.3 
    133.0 14.9 19.3 133.0 14.9 19.3 
    119.9 12.9 18.5 119.9 12.9 18.5 
    188.6 29.6 19.0 188.6 29.6 19.0 
    188.0 31.0 15.9 188.0 31.0 15.9 
    189.0 29.7 15.8 189.0 29.7 15.8 
    186.6 30.0 12.5 186.6 30.0 12.5 
    183.3 28.5 20.6 183.3 28.5 20.6 
    183.0 29.0 19.2 183.0 29.0 19.2 
    182.2 30.8 15.2 182.2 30.8 15.2 
    179.8 29.1 9.8 179.8 29.1 9.8 
    127.5 19.7 16.0 127.5 19.7 16.0 
    126.4 22.0 10.6 126.4 22.0 10.6 
    124.0 20.3 5.2 124.0 20.3 5.2 
    112.4 17.3 14.7 112.4 17.3 14.7 
    113.1 17.9 13.2 113.1 17.9 13.2 
    109.9 17.9 3.9 109.9 17.9 3.9   

 
 

 

 

 

7.- LLISTAT D'AMIDAMENT DE PILARS 
Acer en barres i estreps: B 500 S, Control Normal 
  
Planta   1:Sostre 1       Formigó:HA-30, Control Estadístic 

 

Referència Dimens. 
m 

Encofrat 
m2 

Formigó 
m3 Diàm. Nº Long. 

cm. 
Total 
cm. 

A.barres 
Kg. 

A.estreps 
Kg. 

P1, P2, P3, 
P14, P15, 
P16 (x6) 

0.30x0.30 3.6 
21.6 

0.27 
1.62 

Ø12 
Ø12 
Ø6 

4 
4 

31 

334 
82 

108 

1336 
328 

3348 

11.86 
2.91 

88.62 

7.43 
44.58 

P4, P6, P7, 
P8, P9,P10, 

P11, P12 
(x8) 

0.25x0.25 3.0 
24.0 

0.19 
1.52 

Ø12 
Ø12 
Ø6 

4 
4 

31 

334 
82 
88 

1336 
328 

2728 

11.86 
2.91 

118.16 

6.05 
48.40 

P5, P13 
(x2) 0.30x0.30 3.6 

7.2 
0.27 
0.54 

Ø12 
Ø12 
Ø6 

4 
4 

31 

334 
87 

108 

1336 
348 

3348 

11.86 
3.09 

29.90 

7.43 
14.86 

Total planta   
1  52.8 3.68     236.70 107.80 

 

Acer en barres i estreps: B 500 S, Control Normal 

  
Resum d'amidament (+10%) 

Planta Tipus d'acer Diàm. Longitud 
(m) 

Pes 
(Kg) 

Encofrat 
m2 

Formigó 
m3 

Planta   1 
Acer en barres 
Acer en estreps 

Acer en arrencades 

Ø12 
Ø6 

Ø12 

213.76 
486.08 
52.88 

209 
119 
52 

  

 Total   380 52.80 3.68   
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8.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESIS I 
PLANTA 
 

  Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si 
l'obra té bigues amb vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D 
integrades, els esforços d'aquests elements no es mostren al següent llistat. 

 

 Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la 
base dels suports sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats 
traccionats, els esforços d'aquests pilars tindran la influència no només de les càrregues 
per damunt sinó també la de les càrregues que rep de plantes inferiors. 

 
 
8.1.- Resumit 

 

Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta Cota 
(m) Hipòtesi N 

(kN) 
Mx 

(kN·m) 
My 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 
T 

(kN·m) 

Fonamentació 0.00 

Pes propi 
Càrregues mortes 
Sobrecàrrega d'ús 

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

3069.2 
4.8 

347.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 

53692 
83.6 

6056.2 
57.7 
57.7 
-57.7 
-57.7 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 

26341 
61.0 

2994.2 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 

137.3 
137.3 
-137.3 
-137.3 

-0.0 
0.0 
-0.0 
17.2 
17.2 
-17.2 
-17.2 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

-0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

40.9 
40.9 
-40.9 
-40.9 

0.0 
-0.0 
0.0 

-138.8 
-113.6 
138.8 
113.6 
784.7 
642.0 
-784.7 
-642.0 
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C. FONAMENTACIÓ 

1.- DESCRIPCIÓ 
  

Referències Geometria Armat 

P1, P2, P15, 
P16 

Sabata quadrada 
Ample: 120.0 cm 
Cantell: 30.0 cm 

X: 6Ø12c/20 
Y: 6Ø12c/20 

P3, P14 
Sabata quadrada 
Ample: 140.0 cm 
Cantell: 30.0 cm 

X: 7Ø12c/19 
Y: 7Ø12c/19 

P4, P10 
Sabata quadrada 
Ample: 135.0 cm 
Cantell: 30.0 cm 

X: 7Ø12c/18 
Y: 7Ø12c/18 

P5, P13 
Sabata quadrada 
Ample: 150.0 cm 
Cantell: 35.0 cm 

X: 9Ø12c/17 
Y: 9Ø12c/17 

P6, P12 
Sabata quadrada 
Ample: 105.0 cm 
Cantell: 30.0 cm 

X: 5Ø12c/20 
Y: 5Ø12c/20 

P7 
Sabata quadrada 
Ample: 125.0 cm 
Cantell: 30.0 cm 

X: 6Ø12c/20 
Y: 6Ø12c/20 

P8, P9, P11 
Sabata quadrada 
Ample: 115.0 cm 
Cantell: 30.0 cm 

X: 6Ø12c/20 
Y: 6Ø12c/20 

  
 
 

 

 

 

 

 
  

2.- COMPROVACIÓ 
 

Referència: P1 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.10997 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.200615 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.23181 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 286.6 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 292.3 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 36.05 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 33.24 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 65.33 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 59.94 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 845.3 kN/m² 

 

Compleix 
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Referència: P1 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P1: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0015 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0014 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Referència: P1 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 26 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P2 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.114385 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.208561 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.240934 MPa 

 

Compleix 



ANNEX 5. CÀLCUL ESTRUCTURA VESTIDORS 
C. FONAMENTACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 35 
 

Referència: P2 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 301.8 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 309.9 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 37.13 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 34.46 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 67.20 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 62.10 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 886.7 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P2: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Referència: P2 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0015 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0014 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 26 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 



ANNEX 5. CÀLCUL ESTRUCTURA VESTIDORS 
C. FONAMENTACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 36 
 

Referència: P2 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P3 
Dimensions: 140 x 140 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.141068 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.198162 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.217292 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 668.8 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 738.8 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 66.12 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 60.72 kN·m 
 

Compleix 

Referència: P3 
Dimensions: 140 x 140 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 
Comprovació Valors Estat 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 118.60 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 108.50 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 1552.6 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P3: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.002 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.002 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.002 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0019 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 
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Referència: P3 
Dimensions: 140 x 140 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Calculat: 45 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 28 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 18 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 26 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 22 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Referència: P4 
Dimensions: 135 x 135 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.185998 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.196298 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.205912 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 3900.0 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 2277.2 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 68.77 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 69.05 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 124.78 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 125.27 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 2365.4 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 
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Referència: P4 
Dimensions: 135 x 135 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P4: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0021 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0021 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Mínim: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0021 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0021 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

Referència: P4 
Dimensions: 135 x 135 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

  

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 36 cm 
Calculat: 39 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 27 cm 
Calculat: 44 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 28 cm 
Calculat: 44 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 36 cm 
Calculat: 39 cm 

 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P5 
Dimensions: 150 x 150 x 35 

Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.166574 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.211798 MPa 

 

Compleix 
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Referència: P5 
Dimensions: 150 x 150 x 35 

Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprovació Valors Estat 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.229162 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 901.2 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 1251.2 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 94.10 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 84.77 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 143.72 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 128.22 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 1765.1 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 35 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P5: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 28 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.002 
 

Compleix 

Referència: P5 
Dimensions: 150 x 150 x 35 

Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprovació Valors Estat 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.002 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.002 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0017 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Calculat: 46 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 19 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 27 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 25 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 23 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
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Referència: P5 
Dimensions: 150 x 150 x 35 

Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P6 
Dimensions: 105 x 105 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.107321 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.177463 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.200124 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 497.4 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 337.1 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 21.07 kN·m 
 

Compleix 

Referència: P6 
Dimensions: 105 x 105 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 21.95 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 37.18 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 39.04 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 760.6 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P6: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Mínim: 0.0011 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
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Referència: P6 
Dimensions: 105 x 105 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 26 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 
 
 
 
 
 
  

Referència: P7 
Dimensions: 125 x 125 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.172852 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.195023 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.209444 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 3617.9 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 1148.9 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 49.26 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 53.17 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 89.66 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 97.51 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 1869.4 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 
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Referència: P7 
Dimensions: 125 x 125 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P7: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0017 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Referència: P7 
Dimensions: 125 x 125 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

  

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 36 cm 
Calculat: 39 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 32 cm 
Calculat: 35 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 36 cm 
Calculat: 39 cm 

 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 23 cm 
Calculat: 39 cm 

 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P8 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.191786 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.214643 MPa 

 

Compleix 
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Referència: P8 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.232007 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 4479.3 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 1029.2 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 40.88 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 45.43 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 73.18 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 82.31 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 1775.8 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P8: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Referència: P8 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0017 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 31 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
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Referència: P8 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P9 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.185605 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.196592 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.213269 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 4476.8 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 1313.1 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 39.49 kN·m 
 

Compleix 

Referència: P9 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 42.21 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 70.63 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 76.13 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 1711.8 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P9: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0016 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0017 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
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Referència: P9 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 31 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 
 
 
 
 
 
  

Referència: P10 
Dimensions: 135 x 135 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.182662 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.191982 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.201694 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 4032.4 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 2252.2 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 67.31 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 67.74 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 122.04 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 122.92 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 2317.3 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 
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Referència: P10 
Dimensions: 135 x 135 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P10: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0021 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0021 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Mínim: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0021 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0021 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 18 cm 
 

Compleix 

Referència: P10 
Dimensions: 135 x 135 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 
Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Calculat: 44 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 27 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 28 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 28 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 28 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P11 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.198653 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.226807 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.245348 MPa 

 

Compleix 
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Referència: P11 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 3220.9 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 1022.5 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 43.24 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 47.02 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 77.60 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 85.25 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 1845.8 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P11: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Referència: P11 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0017 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 31 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 34 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
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Referència: P11 
Dimensions: 115 x 115 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P12 
Dimensions: 105 x 105 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.109087 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.177659 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.200222 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 521.1 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 346.3 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 21.21 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 22.19 kN·m 
 

Compleix 

Referència: P12 
Dimensions: 105 x 105 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 37.38 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 39.44 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 775.5 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P12: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Mínim: 0.0011 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
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Referència: P12 
Dimensions: 105 x 105 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 26 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Referència: P13 
Dimensions: 150 x 150 x 35 

Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.169419 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.214839 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.232203 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 925.6 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 1260.2 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 95.44 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 86.38 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 145.68 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 130.67 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 1799.7 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 35 cm 

 

Compleix 
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Referència: P13 
Dimensions: 150 x 150 x 35 

Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprovació Valors Estat 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P13: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 28 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.002 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.002 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.002 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0019 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 17 cm 
 

Compleix 

Referència: P13 
Dimensions: 150 x 150 x 35 

Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Calculat: 46 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 28 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 19 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 25 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 24 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P14 
Dimensions: 140 x 140 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.143128 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.200418 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.219548 MPa 

 

Compleix 
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Referència: P14 
Dimensions: 140 x 140 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 
Comprovació Valors Estat 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 680.8 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 748.1 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 66.95 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 61.61 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 119.98 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 110.07 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 1579.5 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P14: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.002 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.002 
 

Compleix 

Referència: P14 
Dimensions: 140 x 140 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 
Comprovació Valors Estat 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.002 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0019 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 19 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Calculat: 45 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Mínim: 18 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Mínim: 28 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Mínim: 26 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Mínim: 23 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 
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Referència: P14 
Dimensions: 140 x 140 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
  

Referència: P15 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.114287 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.209444 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.241817 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 296.7 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 308.0 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 37.21 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 34.44 kN·m 
 

Compleix 

Referència: P15 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 67.30 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 62.10 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 884 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P15: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0015 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0014 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 
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Referència: P15 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 26 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Referència: P16 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Tensions sobre el terreny: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

  

 - Tensió mitja en situacions persistents: 
 

 

Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.110166 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents sense 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.202086 MPa 

 

Compleix 

 - Tensió màxima en situacions persistents amb 
vent: 

 

 

Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.233184 MPa 

 

Compleix 

Bolcada de la sabata: 
 

Si el % de reserva de seguretat és major que zero, 
vol dir que els coeficients de seguretat a la bolcada 

són majors que els valors estrictes exigits per a 
totes les combinacions d'equilibri. 

 

 

  

 - En direcció X: 
 

 

Reserva seguretat: 283.3 % 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Reserva seguretat: 291.3 % 
 

Compleix 

Flexió en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Moment: 36.24 kN·m 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Moment: 33.34 kN·m 
 

Compleix 

Tallant en la sabata: 
 

  

 - En direcció X: 
 

 

Tallant: 65.63 kN 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Tallant: 60.14 kN 
 

Compleix 

Compressió obliqua en la sabata: 
 

 - Situacions persistents: 
 

 

  Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Màxim: 6000 kN/m² 
Calculat: 846.5 kN/m² 

 

Compleix 

Cantell mínim: 
 

  Article 59.8.1 de la norma EHE-98 
 

 

 

Mínim: 25 cm 
Calculat: 30 cm 

 

Compleix 
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Referència: P16 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 

 - P16: 
 

 

 

Mínim: 20 cm 
Calculat: 23 cm 

 

Compleix 

Quantia geomètrica mínima: 
 

Criteri de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínim: 0.0018 
 

 

 - En direcció X: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

 - En direcció Y: 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

Compleix 

Quantia mínima necessària per flexió: 
 

Article 42.3.2 de la norma EHE-98 
 

 

Calculat: 0.0019 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Mínim: 0.0015 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Mínim: 0.0014 
 

Compleix 

Diàmetre mínim de les barres: 
 

 - Graella inferior: 
 

 

  Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) 
 

 

 

Mínim: 12 mm 
Calculat: 12 mm 

 

Compleix 

Separació màxima entre barres: 
 

Article 59.8.2 de la norma EHE-98 
 

 

Màxim: 30 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Separació mínima entre barres: 
 

Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 10 cm 
 

 

 - Armat inferior direcció X: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

 - Armat inferior direcció Y: 
 

 

Calculat: 20 cm 
 

Compleix 

Referència: P16 
Dimensions: 120 x 120 x 30 

Armats: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprovació Valors Estat 

Longitud d'ancoratge: 
 

Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínim: 26 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 29 cm 
 

Compleix 

Longitud mínima de les patilles: 
 

Mínim: 12 cm 
 

 

 - Armat inf. direcció X cap a dret: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció X cap a esq: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

 - Armat inf. direcció Y cap avall: 
 

 

Calculat: 15 cm 
 

Compleix 

Es compleixen totes les comprovacions  
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A. ESTUDI TÈRMIC 

ÍNDEX 

1.- COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA BÀSICA HE1. LIMITACIÓ DE LA DEMANDA 
ENERGÈTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA BÀSICA HE1. LIMITACIÓ DE LA DEMANDA 
ENERGÈTICA 
 
Fitxes justificatives de l'opció simplificada 

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjans 
 
  

ZONA CLIMÀTICA E1 Zona de baixa càrrega interna  Zona d'alta càrrega interna   
  
  

Murs (UMm) i (UTm) 

Tipus 
A 

(m²) 
U 

(W/m²K) 
A · U 
(W/K) 

Resultats 

N 

Façana cara vista de dues fulles 
de fàbrica, amb cambra d'aire no 

ventilada 
77.16 0.55 42.54 åA  77.16 m² 

    åA · U  42.54 W/K 

    UMm = åA · U / åA  0.55 W/m²K 

E 

Façana cara vista de dues fulles 
de fàbrica, amb cambra d'aire no 

ventilada 
57.15 0.55 31.51 åA  57.15 m² 

    åA · U  31.51 W/K 

    UMm = åA · U / åA  0.55 W/m²K 

O 

Façana cara vista de dues fulles 
de fàbrica, amb cambra d'aire no 

ventilada 
57.15 0.55 31.51 åA  57.15 m² 

    åA · U  31.51 W/K 

    UMm = åA · U / åA 0.55 W/m²K 

S 

Façana cara vista de dues fulles 
de fàbrica, amb cambra d'aire no 

ventilada 
79.25 0.55 43.70 åA  79.25 m² 

    åA · U  43.70 W/K 

    UMm = åA · U / åA  0.55 W/m²K 
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Terres (USm) 

Tipus A (m²) 
U 

(W/m²K) 
A · U 
(W/K) 

Resultats 

Solera - Sòl flotant amb llana mineral 
Ultracoustic Suelo TPT 01 "KNAUF", 
de 20 mm d'espessor. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques col·locades amb 

adhesiu (B' = 6.0 m) 

304.97 0.25 76.69 åA  304.97 m² 

    åA · U  76.69 W/K 

    USm = åA · U / åA  0.25 W/m²K 
 
  
 

Cobertes i lluernes (UCm, FLm) 

Tipus A (m²) 
U 

(W/m²K) 
A · U 
(W/K) 

Resultats 

Fals sostre continu de plaques de 
guix, mitjançant barres metàl·liques - 

Coberta plana no transitable, no 
ventilada, amb grava, 

impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Forjat reticular) 

304.19 0.18 55.79 åA  304.19 m² 

    åA · U  55.79 W/K 

    UCm = åA · U / åA 0.18 W/m²K 
 
   
 

Buits (UHm, FHm) 

Tipus 
A 

(m²) 
U 

(W/m²K) 
A · U 
(W/K) 

Resultats 

N 

Doble envidriament LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA 

ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 
Templa. Lite Azur. Lite color blau 

11.60 2.08 24.13 

åA  11.60 m² 

åA · U  24.13 W/K 

UHm = åA · U / 
åA  

2.08 
W/m²K 

 

    

    
 
   
 

Tipus A (m²) U F A · U 
A · F 
(m²) 

Resultats 

E 

Doble envidriament LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA 

ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 
Templa. Lite Azur. Lite color blau 

6.00 2.08 0.11 12.48 0.66 

åA  6.00 m² 

åA · U  
12.48 
W/K 

åA · F  0.66 m² 

UHm = åA · 
U / åA  

2.08 
W/m²K 

FHm = åA · 
F / åA  

0.11 
 

      

      

      

      

O 

Doble envidriament LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA 

ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 
Templa. Lite Azur. Lite color blau 

6.00 2.08 0.11 12.48 0.66 

åA  6.00 m² 

åA · U  
12.48 
W/K 

åA · F  0.66 m² 

UHm = åA · 
U / åA  

2.08 
W/m²K 

FHm = åA · 
F / åA  

0.11 
 

      

      

      

      

S 

Doble envidriament LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA 

ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 
Templa. Lite Azur. Lite color blau 

11.20 2.08 0.08 23.30 0.90 

åA  11.20 m² 

åA · U  
23.30 
W/K 

åA · F  0.90 m² 

UHm = åA · 
U / åA  

2.08 
W/m²K 

FHm = åA · 
F / åA  

0.08 
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 Fitxa 2: Conformitat. Demanda energètica 

ZONA CLIMÀTICA E1 Zona de baixa càrrega interna  Zona d'alta càrrega interna   
  
  

Tancaments i particions interiors de l'envoltant tèrmica Umàx.(projecte)
(1)

  Umàx.
(2)

 

Murs de façana 0.55 W/m²K  ≤ 0.74 W/m²K 

Primer metre del perímetre de sòls recolzats i murs en contacte 
amb el terreny 

0.57 W/m²K  ≤ 0.74 W/m²K 

Particions interiors en contacte amb espais no habitables   ≤ 0.74 W/m²K 

Terres 0.25 W/m²K  ≤ 0.62 W/m²K 

Cobertes 0.18 W/m²K  ≤ 0.46 W/m²K 

Vidres y marcs de buits i claraboies 2.08 W/m²K  ≤ 3.10 W/m²K 

Mitgeres   ≤ 1.00 W/m²K 

 

Particions interiors (edificis d'habitatges)
(3)

   ≤ 1.20 W/m²K 
 
  
  

Murs de façana Buits 

  UMm
(4)

   UMlim
(5)

 UHm
(4)

   UHlim
(5)

 FHm
(4)

   FHlim
(5)

 

N 0.55 W/m²K ≤ 0.57 W/m²K 2.08 W/m²K ≤ 3.10 W/m²K       

E 0.55 W/m²K ≤ 0.57 W/m²K 2.08 W/m²K ≤ 3.10 W/m²K  ≤  

O 0.55 W/m²K ≤ 0.57 W/m²K 2.08 W/m²K ≤ 3.10 W/m²K  ≤  

S 0.55 W/m²K ≤ 0.57 W/m²K 2.08 W/m²K ≤ 3.10 W/m²K  ≤  

SE  ≤ 0.57 W/m²K  ≤ 3.10 W/m²K  ≤  

SO  ≤ 0.57 W/m²K  ≤ 3.10 W/m²K  ≤   
  
  

Tanc. contacte 
terreny 

 Terres  Cobertes i lluernes  Lluernes 

UTm
(4)

  UMlim
(5)

  USm
(4)

  USlim
(5)

  UCm
(4)

  UClim
(5)

  FLm
(4)

  
FLlim

(

5)
 

 ≤ 
0.57 

W/m²K 
 

0.25 
W/m²K 

≤ 
0.48 

W/m²K 
 

0.18 
W/m²K 

≤ 
0.35 

W/m²K 
  ≤ 0.36 

 
  

 

Fitxa 3: Conformitat. Condensacions 
  

Tancaments, particions interiors, ponts tèrmics 

Tipus 

C. 
superficials 

C. intersticials 

fRsi ³ fRsmin 
Pn ≤ 
Psat,n 

Capa 
1 

Capa 
2 

Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 

Façana cara vista 
de dues fulles de 

fàbrica, amb 
cambra d'aire no 

ventilada 

fRsi 0.86 Pn 542.09 542.24 548.13 548.18 548.77 
1285.3

2 

fRsmin 0.72 Psat,n 687.97 692.49 
1736.6

9 
1979.5

9 
2117.0

6 
2123.1

1 

Fals sostre 
continu de 

plaques de guix, 
mitjançant barres 

metàl·liques - 
Coberta plana no 

transitable, no 
ventilada, amb 

grava, 
impermeabilitzaci

ó mitjançant 
làmines 

asfàltiques. 
(Forjat reticular) 

fRsi 0.95 Pn 

Element exempt de comprovació (punt 4, apartat 
3.2.3.2, CTE DB HE 1) fRsmin 0.72 Psat,n 

Pont tèrmic en la 
cantonada sortint 

de tancament 

fRsi 0.85 Pn       

fRsmin 0.72 Psat,n       

Pont tèrmic en la 
cantonada 
entrant de 
tancament 

fRsi 0.92 Pn       

fRsmin 0.72 Psat,n       

Pont tèrmic entre 
tancament i 

coberta 

fRsi 0.74 Pn       

fRsmin 0.72 Psat,n       

Pont tèrmic entre 
tancament i 

solera 

fRsi 0.76 Pn       

fRsmin 0.72 Psat,n       
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B. ESTUDI ACÚSTIC 

ÍNDEX 

1.- AÏLLAMENT ACÚSTIC 
1.1.- Resultats de l'estimació de l'aïllament acústic 
1.2.- Justificació de resultats del càlcul de l'aïllament acústic 
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2.- NIVELL SONOR CONTINU EQUIVALENT 
2.1.- Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A 
2.2.- Fitxes de càlcul detallat del nivell de pressió sonora continu equivalent 
 
3.- EXIGÈNCIA BÀSICA HR. FITXES JUSTIFICATIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- AÏLLAMENT ACÚSTIC 

El present estudi de l'aïllament acústic de l'edifici és el resultat del càlcul de totes les 
possibles combinacions de parelles d'emissors i receptors acústics presents a l'edifici, 
conforme a la normativa vigent (CTE DB HR), obtingut sobre la base dels mètodes de càlcul 
per a l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes, nivell de soroll d'impacte entre 
recintes i aïllament a soroll aeri provinent de l'exterior, descrits a les normes UNE EN 12354-
1,2,3 . 

  
 

1.1.- Resultats de l'estimació de l'aïllament acústic 

Es presenten aquí els resultats més desfavorables d'aïllament acústic calculats a l'edifici, 
classificats d'acord a les diferents combinacions de recintes emissors i receptors presents a 
la normativa vigent. 

En concret, es comprova aquí el compliment de les exigències acústiques descrites a 
l'Apartat 2.1 (CTE DB HR), sobre els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri interior i 
exterior, i d'aïllament acústic a soroll d'impactes, per als recintes habitables i protegits de 
l'edifici . 

Els resultats finals mostrats s'acompanyen dels valors intermedis més significatius, 
presentant el detall dels resultats obtinguts al capítol de justificació de resultats d'aquest 
mateix document, per a cadascuna de les entrades a les taules de resultats . 

  

Aïllament a soroll aeri interior, mitjançant elements de separació verticals 
 

 Id Recinte receptor Recinte emissor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA) 

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte 

  Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú) 

1 Vestidor V2 (Planta baixa) Material 59.1 52.1 12.90 135.7 50 57 

Notes: 
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
RA,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'A: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Àrea compartida de l'element de separació 
V: Volum del recinte receptor 
DnT,A: Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A  
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Nivell de soroll d'impactes 
 

 Id Recinte receptor Recinte emissor 
Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w V L'nT,w (dB) 

(dB) (dB) (dB) (m³) exigit projecte 

  Protegit - Recinte fora de la unitat d'ús (Zona comú) 

1 Vestidor V2 (Planta baixa) Material --- 35.8 135.7 65 29 

Notes: 
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
Ln,w,Dd: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat per a la transmissió 
directa 
Ln,w,Df: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat per a la transmissió 
indirecta 
L'n,w: Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat 
V: Volum del recinte receptor 
L'nT,w: Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat  

  

 

 

Aïllament a soroll aeri exterior 
 

  Id Recinte receptor 
% RAtr,Dd R'Atr SS V D2m,nT,Atr (dBA) 

buits (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigit projecte 

1 Vestidor ARB1 (Dormitori), Planta baixa 18.4 35.2 34.8 13.48 21.0 30 32 

Notes: 
Id: Identificador de la fitxa de càlcul detallat per a l'entrada de resultats a la taula 
% buits: Percentatge d'àrea buida respecte a l'àrea total 
RAtr,Dd: Índex ponderat de reducció acústica per a la transmissió directa 
R'Atr: Índex de reducció acústica aparent 
SS: Àrea total en contacte amb l'exterior 
V: Volum del recinte receptor 
D2m,nT,Atr: Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A  

  

 

 

 

 

 

1.2.- Justificació de resultats del càlcul de l'aïllament acústic 
 

1.2.1.- Aïllament acústic a soroll aeri entre recintes 

Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri 
entre parelles de recintes emissor - receptor, per als valors més desfavorables presentats a 
les taules resum del capítol anterior, segons el model simplificat per a la transmissió 
estructural descrit a UNE EN 12354-1:2000, que utilitza per a la predicció de l'índex ponderat 
de reducció acústica aparent global, els índexs ponderats dels elements involucrats, segons 
els procediments de ponderació descrits a la norma EN ISO 717-1. 

Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats 
del capítol anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades 
a les taules resum de resultats. 

  

1 Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, DnT,A 
 

Recinte receptor: 
Vestidor V2 
(Dormitori) 

  Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta baixa, unitat d'ús vestidor 

Recinte emissor: Material (Recepció)   
Recinte fora de la unitat d'ús (Zona 

comú) 

Àrea compartida de l'element de separació, SS:   12.9 m² 

Volum del recinte receptor, V:   135.7 m³ 

   

  

= 57 dBA ³ 50 dBA 
 

 

 

= 52.1 
dBA 
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Dades d'entrada per el càlcul: 
 
 Element separador 
 

 Element 
estructural bàsic 

m RA Revestiment 
recinte emissor 

DRD,A Revestiment 
recinte receptor 

DRd,A Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (dBA) (m²) 

Envà d'una fulla 
amb 
extradossat en 
dues cares 

65 32.1 

Extradossat 
autoportant lliure W 
625 "KNAUF" de 
plaques de guix 
laminat 

18 

Extradossat 
autoportant lliure W 
625 "KNAUF" de 
plaques de guix 
laminat 

18 12.90 

 
  

Elements de flanc 
 

   Element estructural bàsic 
m RA 

Revestiment 
DRA Lf Si 

Unions 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 
Façana cara vista de dues 
fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada 

291 49.2   0 

2.6 12.9 

 
f1 

Façana cara vista de dues 
fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada 

291 49.2   0 

F2 
Façana cara vista de dues 
fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada 

291 49.2   0 

2.6 12.9 

 
f2 

Façana cara vista de dues 
fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada 

291 49.2   0 

F3 Solera 254 49.0 

Sòl flotant amb llana 
mineral Ultracoustic 
Suelo TPT 01 
"KNAUF", de 20 mm 
d'espessor. Enrajolat 
de rajoles ceràmiques 
col·locades amb 
adhesiu 

9 5.0 12.9 

 

f3 Solera 254 49.0 

Sòl flotant amb llana 
mineral Ultracoustic 
Suelo TPT 01 
"KNAUF", de 20 mm 
d'espessor. Enrajolat 
de rajoles ceràmiques 
col·locades amb 
adhesiu 

9 

F4 

Coberta plana no 
transitable, no ventilada, 
amb grava, 
impermeabilització 
mitjançant làmines 
asfàltiques. (Forjat 
reticular) 

500 60.0 

Fals sostre continu de 
plaques de guix, 
mitjançant barres 
metàl·liques 

0 

5.0 12.9 

 

f4 

Coberta plana no 
transitable, no ventilada, 
amb grava, 
impermeabilització 
mitjançant làmines 
asfàltiques. (Forjat 
reticular) 

500 60.0 

Fals sostre continu de 
plaques de guix, 
mitjançant barres 
metàl·liques 

0 

 
  

Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri entre recintes interiors: 
 
 Contribució directa, RDd,A: 
 

 Element separador 
RD,A DRD,A DRd,A SS RDd,A 

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA) 

Envà d'una fulla amb extradossat en dues 
cares 

32.1 18 18 12.9 59.1 1.23027e-006 

  59.1 1.23027e-006  
 Contribució de Flanc a flanc, RFf,A: 
 

 Flanc 
RF,A Rf,A DRFf,A KFf Lf Si RFf,A 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 49.2 49.2 0 -1.1 2.6 12.9 55.1 3.0903e-006 

2 49.2 49.2 0 5.7 2.6 12.9 61.9 6.45654e-007 

3 49.0 49.0 13.5 -0.6 5.0 12.9 66.0 2.51189e-007 

4 60.0 60.0 0 -2.3 5.0 12.9 61.8 6.60693e-007 

  53.3 4.64783e-006  
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 Contribució de Flanc a directe, RFd,A: 
 

 Flanc 
RF,A Rd,A DRFd,A KFd Lf Si RFd,A 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 49.2 32.1 18 8.1 2.6 12.9 73.7 4.2658e-008 

2 49.2 32.1 18 8.1 2.6 12.9 73.7 4.2658e-008 

3 49.0 32.1 22.5 7.7 5.0 12.9 74.9 3.23594e-008 

4 60.0 32.1 18 10.2 5.0 12.9 78.4 1.44544e-008 

  68.8 1.3213e-007  
  

Contribució de Directe a flanc, RDf,A: 
 

 Flanc 
RD,A Rf,A DRDf,A KDf Lf Si RDf,A 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 32.1 49.2 18 8.1 2.6 12.9 73.7 4.2658e-008 

2 32.1 49.2 18 17.3 2.6 12.9 82.9 5.12861e-009 

3 32.1 49.0 22.5 7.7 5.0 12.9 74.9 3.23594e-008 

4 32.1 60.0 18 10.2 5.0 12.9 78.4 1.44544e-008 

  70.2 9.46003e-008  
 Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'A: 
 

   
R'A 

t 
(dBA) 

RDd,A 59.1 1.23027e-006 

RFf,A 53.3 4.64783e-006 

RFd,A 68.8 1.3213e-007 

RDf,A 70.2 9.46003e-008 

  52.1 6.10483e-006  
  

Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, DnT,A: 
 

 R'A V T0 SS DnT,A 

(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

52.1 135.7 0.5 12.9 57  
  

 

1.2.2.- Aïllament acústic a soroll d'impacte entre recintes 

Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll 
d'impacte entre parelles de recintes emissor - receptor, per als valors més desfavorables 
presentats a les taules resum del capítol anterior, segons el model simplificat per a la 
transmissió estructural descrit a UNE EN 12354-2:2000, utilitzant per a la predicció de l'índex 
de nivell de pressió acústica ponderada d'impactes, els índexs ponderats dels elements 
involucrats, segons els procediments de ponderació descrits a la norma EN ISO 717-2. 

Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats 
del capítol anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades 
a les taules resum de resultats. 

  

 

1 Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w 
 

Recinte receptor: 
Vestidor V2 
(Dormitori) 

  Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta baixa, unitat d'ús vestidor 

Recinte emissor: Material (Recepció)   
Recinte fora de la unitat d'ús (Zona 

comú) 

Àrea total de l'element excitat, SS:   21.6 m² 

Volum del recinte receptor, V:   135.7 m³ 

   

  

= 29 dB ≤ 65 dB 
 

 

 

= 35.8 dB 
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Dades d'entrada per el càlcul: 
 
 Element excitat a soroll d'impactes 
 
  

Element 
estructural 

bàsic 

m Ln,w Rw 
Terra 

recinte emissor 

DLD,w Revestiment 
recinte 
emissor 

DLd,w Si 

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (dB) (m²) 

Solera 254 80.1 50.0 

Sòl flotant amb llana mineral 
Ultracoustic Suelo TPT 01 
"KNAUF", de 20 mm 
d'espessor. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

30   0 21.58 

 
  

Elements de flanc 
 

   
Element 

estructural 
bàsic 

m Rw 
Revestiment 

DLD,w DRf,w Lf Si 
Unions 

(kg/m²) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) 

D1 Solera 254 50.0 

Sòl flotant amb llana mineral 
Ultracoustic Suelo TPT 01 
"KNAUF", de 20 mm 
d'espessor. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

30 --- 

5.0 21.6 

 

f1 Solera 254 50.0 

Sòl flotant amb llana mineral 
Ultracoustic Suelo TPT 01 
"KNAUF", de 20 mm 
d'espessor. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

--- 9 

D2 Solera 254 50.0 

Sòl flotant amb llana mineral 
Ultracoustic Suelo TPT 01 
"KNAUF", de 20 mm 
d'espessor. Enrajolat de 
rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

30 --- 

5.0 21.6 

 

f2 

Envà d'una fulla 
amb 
extradossat en 
dues cares 

65 33.1 
Extradossat autoportant lliure 
W 625 "KNAUF" de plaques 
de guix laminat 

--- 18 

 
  

Càlcul de l'aïllament acústic a soroll d'impactes: 
 
 Contribució de Directe a flanc, Ln,w,Df: 
 

 Flanc 
Ln,w DLD,w RD,w Rf,w DRf,w KDf Lf Si Ln,w,Df 

Si/SS·tDf 
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m²) (dB) 

1 80.1 30 50.0 50.0 9 -0.6 5.0 21.6 35.3 3388.44 

2 80.1 30 50.0 33.1 18 7.7 5.0 21.6 26.5 446.684 

  35.8 3835.13  
  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, L'n,w: 
 

   
L'n,w 

t 
(dB) 

Ln,w,Df 35.8 3835.13 

  35.8 3835.13  
  

Nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, L'nT,w: 
 
 L'n,w V A0 T0 L'nT,w 

(dB) (m³) (m²) (s) (dB) 

35.8 135.7 10 0.5 29  
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1.2.3.- Aïllament acústic a soroll aeri contra soroll de l'exterior 

Es presenta a continuació el càlcul detallat de l'estimació d'aïllament acústic a soroll aeri 
contra soroll de l'exterior, per als valors més desfavorables presentats a les taules resum del 
capítol anterior, segons el model simplificat per a la transmissió estructural descrit a UNE EN 
12354-3:2000, que utilitza per a la predicció de l'índex ponderat de reducció acústica aparent 
global, els índexs ponderats dels elements involucrats, segons els procediments de 
ponderació descrits a la norma UNE EN ISO 717-1. 

Per a l'adequada correspondència entre la justificació de càlcul i la presentació de resultats 
del capítol anterior, es numeren les fitxes següents conforme a la numeració de les entrades 
a les taules resum de resultats. 

  

 

 

1 Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, D2m,nT,Atr 
 
Tipus de recinte receptor: Vestidor ARB1 (Dormitori) Protegit (Dormitori) 

Situació del recinte receptor: Planta baixa, unitat d'ús vestidor 

Índex de soroll dia considerat, Ld:   60 dBA 

Tipus de soroll exterior:   Automòbils 

Àrea total en contacte amb l'exterior, SS: 13.5 m² 

Volum del recinte receptor, V: 21.0 m³  

  

= 32 dBA ³ 30 dBA 
 

 

 

= 34.8 
dBA 

 
  

 

 

 

 

 

Dades d'entrada per el càlcul: 
 
 Façana 
 
  

Element estructural bàsic 
m RAtr Revestiment 

interior 

DRd,Atr Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

Façana cara vista de dues fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada 

291 44.2   0 4.52 
 
  

 

Buits en façana 
 

 Buits en façana 
Rw Ctr RAtr Si 

(dB) (dB) (dBA) (m²) 

Porta d'entrada a l'habitatge, de fusta 29.0 -2 27.0 1.67 

Finestra de doble envidriament low.s "unión vidriera aragonesa", low.s 
8/10/6 templa. Lite azur. Lite color blau 

35.0 -3 32.0 0.40 

Finestra de doble envidriament low.s "unión vidriera aragonesa", low.s 
8/10/6 templa. Lite azur. Lite color blau 

35.0 -3 32.0 0.40 
 
  

 

Coberta 
 

 Element estructural bàsic 
m RAtr 

Revestiment interior 
DRd,Atr Si 

(kg/m²) (dBA) (dBA) (m²) 

Coberta plana no transitable, no 
ventilada, amb grava, impermeabilització 
mitjançant làmines asfàltiques. (Forjat 
reticular) 

500 58.0 

Fals sostre continu de 
plaques de guix, 
mitjançant barres 
metàl·liques 

0 6.49 
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Elements de flanc 
 

   Element estructural bàsic 
m RAtr 

Revestiment 
DRAtr Lf Si 

Unions 
(kg/m²) (dBA) (dBA) (m) (m²) 

F1 
Façana cara vista de dues 
fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada 

291 44.2   0 

2.6 7.0 

 
f1 

Envà d'una fulla, per a 
revestir 

88 36.5   0 

F2 
Façana cara vista de dues 
fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada 

291 44.2   0 

2.6 7.0 

 
f2 

Envà d'una fulla, per a 
revestir 

88 36.5   0 

F3 Sense flanc emissor         

2.7 7.0 

 
f3 Solera 254 44.0 

Sòl flotant amb llana 
mineral Ultracoustic 
Suelo TPT 01 
"KNAUF", de 20 mm 
d'espessor. Enrajolat 
de rajoles ceràmiques 
col·locades amb 
adhesiu 

9 

F4 Sense flanc emissor         

2.7 7.0 

 
f4 

Coberta plana no 
transitable, no ventilada, 
amb grava, 
impermeabilització 
mitjançant làmines 
asfàltiques. (Forjat 
reticular) 

500 58.0 

Fals sostre continu de 
plaques de guix, 
mitjançant barres 
metàl·liques 

0 

F5 

Coberta plana no 
transitable, no ventilada, 
amb grava, 
impermeabilització 
mitjançant làmines 
asfàltiques. (Forjat 
reticular) 

500 58.0 

Fals sostre continu de 
plaques de guix, 
mitjançant barres 
metàl·liques 

0 

2.4 6.5 

 

f5 
Envà d'una fulla, per a 
revestir 

88 36.5   0 

F6 

Coberta plana no 
transitable, no ventilada, 
amb grava, 
impermeabilització 
mitjançant làmines 
asfàltiques. (Forjat 
reticular) 

500 58.0 

Fals sostre continu de 
plaques de guix, 
mitjançant barres 
metàl·liques 

0 

1.4 6.5 

 

f6 
Envà d'una fulla, per a 
revestir 

88 36.5   0 

F7 Sense flanc emissor         

2.7 6.5 

 
f7 

Façana cara vista de dues 
fulles de fàbrica, amb 
cambra d'aire no ventilada 

291 44.2   0 

F8 

Coberta plana no 
transitable, no ventilada, 
amb grava, 
impermeabilització 
mitjançant làmines 
asfàltiques. (Forjat 
reticular) 

500 58.0 

Fals sostre continu de 
plaques de guix, 
mitjançant barres 
metàl·liques 

0 

0.6 6.5 

 

f8 
Envà d'una fulla, per a 
revestir 

88 36.5   0 

F9 

Coberta plana no 
transitable, no ventilada, 
amb grava, 
impermeabilització 
mitjançant làmines 
asfàltiques. (Forjat 
reticular) 

500 58.0 

Fals sostre continu de 
plaques de guix, 
mitjançant barres 
metàl·liques 

0 

2.1 6.5 

 

f9 
Envà d'una fulla, per a 
revestir 

88 36.5   0 
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Càlcul d'aïllament acústic a soroll aeri en façanes, cobertes i sòls en contacte amb 
l'aire exterior: 
 
 Contribució directa, RDd,Atr: 
 

 Element separador 
RD,Atr DRDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr 

tDd 
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA) 

Façana cara vista de dues fulles de 
fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada 

44.2 0 44.2 13.5 4.5 48.9 1.27473e-005 

Porta d'entrada a l'habitatge, de fusta 27.0   27.0 13.5 1.7 36.1 0.000247873 

Finestra de doble envidriament low.s 
"unión vidriera aragonesa", low.s 
8/10/6 templa.lite azur.lite color blau 

32.0   32.0 13.5 0.4 47.3 1.87214e-005 

Finestra de doble envidriament low.s 
"unión vidriera aragonesa", low.s 
8/10/6 templa.lite azur.lite color blau 

32.0   32.0 13.5 0.4 47.3 1.87214e-005 

Coberta plana no transitable, no 
ventilada, amb grava, 
impermeabilització mitjançant làmines 
asfàltiques. (Forjat reticular) 

58.0 0 58.0 13.5 6.5 61.2 7.62551e-007 

  
 
 
 

35.2 0.000298826 

 
 Contribució de Flanc a flanc, RFf,Atr: 
 

 Flanc 
RF,Atr Rf,Atr DRFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr 

Si/SS·tFf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 44.2 36.5 0 7.2 2.6 7.0 51.9 3.35006e-006 

2 44.2 36.5 0 7.2 2.6 7.0 51.9 3.35006e-006 

5 58.0 36.5 0 8.9 2.4 6.5 60.5 4.28814e-007 

6 58.0 36.5 0 8.9 1.4 6.5 62.9 2.46757e-007 

8 58.0 36.5 0 8.9 0.6 6.5 66.7 1.02865e-007 

9 58.0 36.5 0 8.9 2.1 6.5 61.1 3.73481e-007 

  51.1 7.85204e-006  
  

 

 

Contribució de Flanc a directe, RFd,Atr: 
 

 Flanc 
RF,Atr Rd,Atr DRFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr 

Si/SS·tFd 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 44.2 44.2 0 0.4* 2.6 7.0 48.9 6.68425e-006 

2 44.2 44.2 0 -0.1 2.6 7.0 48.4 7.49985e-006 

5 58.0 58.0 0 -1.3* 2.4 6.5 61.0 3.82181e-007 

6 58.0 58.0 0 -1.0* 1.4 6.5 63.7 2.05243e-007 

8 58.0 58.0 0 -1.6* 0.6 6.5 67.0 9.59995e-008 

9 58.0 58.0 0 -1.6* 2.1 6.5 61.3 3.56672e-007 

  48.2 1.52242e-005 

   

 
 

  
 
 Contribució de Directe a flanc, RDf,Atr: 
 

 Flanc 
RD,Atr Rf,Atr DRDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr 

Si/SS·tDf 
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA) 

1 44.2 36.5 0 7.2 2.6 7.0 51.9 3.35006e-006 

2 44.2 36.5 0 7.2 2.6 7.0 51.9 3.35006e-006 

3 44.2 44.0 9 -1.0* 2.7 7.0 56.2 1.24467e-006 

4 44.2 58.0 0 0.5 2.7 7.0 55.7 1.39654e-006 

5 58.0 36.5 0 8.9 2.4 6.5 60.5 4.28814e-007 

6 58.0 36.5 0 8.9 1.4 6.5 62.9 2.46757e-007 

7 58.0 44.2 0 0.5 2.7 6.5 55.4 1.38761e-006 

8 58.0 36.5 0 8.9 0.6 6.5 66.7 1.02865e-007 

9 58.0 36.5 0 8.9 2.1 6.5 61.1 3.73481e-007 

  49.3 1.18809e-005 
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Índex global de reducció acústica aparent, ponderat A, R'Atr: 
 

   
R'Atr 

t 
(dBA) 

RDd,Atr 35.2 0.000298826 

RFf,Atr 51.1 7.85204e-006 

RFd,Atr 48.2 1.52242e-005 

RDf,Atr 49.3 1.18809e-005 

  34.8 0.000333783  
  

 

Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, D2m,nT,Atr: 
 
 R'Atr DLfs V T0 SS D2m,nT,Atr 

(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA) 

34.8 0 21.0 0.5 13.5 32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- NIVELL SONOR CONTINU EQUIVALENT 

En els recintes habitables i protegits de l'edifici, es limiten els nivells de soroll i vibracions que 
les instal·lacions de l'edifici poden transmetre a aquests, d'acord amb els límits fixats pels 
objectius de qualitat acústica expressats en el desenvolupament reglamentari de la Llei 
37/2003 del Soroll. 

Per estimar els nivells d’immissió sonora dels recintes sensibles de l'edifici, produïts per les 
instal·lacions de l'edifici, es procedeix a calcular els nivells de pressió sonora de cada equip o 
obertura del sistema de climatització, per a, seguidament, combinar els equips segons els 
seus temps de funcionament per trobar el nivell sonor continu equivalent que suporta, a cada 
tram horari, cada recinte receptor. 

 

Càlcul del nivell de pressió sonora continu equivalent produït per cada equip 
El càlcul del nivell de pressió sonora, Lp, produït per cada equip en funcionament, amb 
independència del perfil d'ús horari d'aquest, es calcula atenent a la següent formulació: 

 

L'expressió depèn de la potència sonora de la font, Lw, de la directivitat de la font i la seva 
distància al receptor, de la reverberació que es produeix en el recinte on es produeix l'emissió 
sonora, si la font està confinada en un espai tancat, i de l'aïllament acústic de l'element de 
separació entre recintes, quan la font no es troba en el recinte receptor. La presència del 
terme logarítmic a la resta de l'aïllament acústic respon a la necessitat de desfer 
l'estandardització (subíndex nT) de la diferència de nivells calculada (DnT,A ó D2m,nT,A). 

 

Càlcul del nivell de pressió sonora produït pel sistema de climatització 
Per a les obertures del sistema de climatització, es processa cada camí sonor des de 
cadascun dels equips productors de soroll fins a cada obertura, calculant l'atenuació sonora 
de cada tram de la xarxa, per a cadascuna de les bandes centrals d'octava, de 125Hz a 
4kHz, segons el mètode de càlcul exposat en la Norma EN 12354-5. D'aquesta forma, es 
calcula la potència sonora resultant de cada element productor de soroll per a cada 
freqüència a la sortida de cada obertura, segons l'expressió: 

 

Cada potència sonora resultant es suma a la sortida, i es corregeix amb l'atenuació produïda 
en el recinte receptor, estimant així els nivells de pressió sonora produïts per cada obertura, 
en bandes d'octava i en variables globals ponderades A, obtenint també la classificació 
segons corbes NR d'avaluació del soroll provocat per cada obertura. 
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Càlcul del nivell sonor continu equivalent per interval horari 
Es mostra en aquest apartat la composició de nivells de pressió sonora contínua equivalent 
de cada equip i obertura d'aire per als intervals d'ús horari establerts, agrupats conforme als 
períodes temporals d'avaluació definits a l'Annex I del Reial decret 1367/2007 pel qual es 
desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, calculats segons: 

 

on ti representa les hores de funcionament de l'equip en cada interval T considerat, essent 
aquests de 12 h per al dia (T = d, de 7 h a 19 h), 4 h per a la tarda (T = e, de 19 h a 23 h) i 8 
h per a la nit (T = n, de 23 h a 7 h). 

Es mostra també l'índex de soroll dia-tarda-nit, Lden, associat a la molèstia global produïda al 
llarg del dia per cada equip i pel conjunt d'aquests, definit a l'annex I del Reial Decret 
1513/2005 per el qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll. La 
formulació utilitzada per a calcular-ho, que realça el soroll produït en el període nocturn, és la 
següent: 

 

La composició de nivells sonors continus equivalents de diverses fonts es realitza com a 
suma de nivells sonors, i els resultats finals per al recinte receptor es comparen, si es 
necessari, amb els valors límit Ld, Le i Ln fixats com a objectius de qualitat acústica per a 
soroll aplicables a l'espai interior habitable (taula B, Annex II, RD 1367/2007), o bé amb els 
valors límit LK,d, LK,e i LK,n, per al soroll transmès a locals confrontants per activitats (taula B2, 
Annex III, RD 1367/2007). 

 

  

 

 

 

 

2.1.- Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A 

Es presenta a continuació una taula amb els recintes amb resultats més desfavorables de 
nivell d’immissió sonora produït pels equips i instal·lacions de l'edifici, classificats d'acord a la 
normativa vigent. 

A la taula es presenten els nivells aconseguits d’immissió sonora continus equivalents per als 
intervals horaris de dia, tarda i nit, juntament amb els valors exigits on procedeixi, i l'índex de 
soroll dia-tarda-nit, Lden. 

 Nivell d’immissió sonora produït per les instal·lacions de l'edifici 
 

  Id Recinte receptor Tipus de recinte receptor 
LAeq,d (dBA) LAeq,e (dBA) LAeq,n (dBA) Lden 

exigit projecte exigit projecte exigit projecte (dB) 

1 
Vestidor L1, 
Dutxes L1 

Protegit 40 33.0 40 33.0 --- --- 33.1 

2 Infermeria Habitable (Zona comú) --- 38.0 --- 38.0 --- --- 38.1 

3 
Vestidor L1, 
Dutxes L1 

Habitable --- 31.0 --- 31.0 --- --- 31.1 

Notes: 
LAeq,T: Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A de soroll aeri a l'interval T, 
dBA. 
Lden: Índex de soroll dia-tarda-nit, dB.  

  
 

2.2.- Fitxes de càlcul detallat del nivell de pressió sonora continu equivalent 

Es mostren a continuació les fitxes detallades del càlcul del nivell d'immissió sonora produït 
per la maquinària i equips de l'edifici, per als recintes receptors sensibles, segons Llei del 
Soroll i els seus desenvolupaments posteriors. 

1 Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, LAeq,T 
 
Tipus de recinte: Vestidor L1, Dutxes L1 (Dormitori, Bany)   Protegit 

Situació del recinte receptor: Planta baixa, unitat d'ús vestidor 

Volum del recinte, V:   136.4 m³ 

Absorció acústica equivalent del recinte receptor, A:   8.2 m² 

   

 LAeq,d = 33 dBA ≤ Ld = 40 dBA 
    

LAeq,e = 33 dBA ≤ Le = 40 dBA 
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 Càlcul del nivell de pressió sonora continu equivalent produït per cada equip 
 

 Recinte 
emissor 

Referència 
Lw 

D 
r Si 

am 
R DnT,A Lp 

(dBA) (m) (m²) (m²) (dBA) (dBA) 

Vestidor L1
*
 A96 36 4 3.0 156.54 0.05 8.68 --- 33.0 

Vestidor V1 A97 36 4 3.0 156.90 0.05 8.47 46.0 < 20 

Notes: 
Lw: Nivell de potència sonora de la màquina, dBA. 
D: Factor de directivitat de la font. 
r: Radi de la major esfera que pot ser inscrita en el recinte emissor, o distància mínima 
de l'equip al tancament exterior del recinte receptor en cas d'equips situats a l'exterior 
de l'edifici, m. 
Si: Superfície total de l'envolupant del recinte emissor, m². 
am: Coeficient d'absorció acústica mitjançant el recinte emissor. 
R: Component del camp reverberant, m². 
DnT,A: Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, dB. 
Lp: Nivell de pressió sonora, dBA. 
*
 Equipament situat al recinte receptor  

  

  

Càlcul del nivell sonor continu equivalent per interval horari 
 

 Referència 
Lp Funcionament (h) LAeq,d LAeq,e LAeq,n Lden 

(dBA) dia tarda nit (dBA) (dBA) (dBA) (dB) 

A96 33.0 13 3 --- 33.0 33.0 --- 33.1 

  33 33 -- 33 

Notes: 
Lp: Nivell de pressió sonora, dBA. 
LAeq,T: Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A de soroll aeri a l'interval T, 
dBA. 
Lden: Índex de soroll dia-tarda-nit, dB.  

  

 

 

 

 

 

 2 Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, LAeq,T 
 
Tipus de recinte: Infermeria (Recepció)   Habitable (Zona comú) 

Situació del recinte receptor: Planta baixa, unitat d'ús vestidor 

Volum del recinte, V:   12.8 m³ 

Absorció acústica equivalent del recinte receptor, A:   1.0 m² 

  
 Càlcul del nivell de pressió sonora continu equivalent produït per cada equip 
 

 Recinte emissor Referència 
Lw 

D 
r Si 

am 
R DnT,A Lp 

(dBA) (m) (m²) (m²) (dBA) (dBA) 

Infermeria
*
 A108 32 4 2.1 32.88 0.03 1.02 --- 38.0 

Oficina A109 32 4 2.2 33.63 0.04 1.25 30.0 < 20 

Notes: 
Lw: Nivell de potència sonora de la màquina, dBA. 
D: Factor de directivitat de la font. 
r: Radi de la major esfera que pot ser inscrita en el recinte emissor, o distància mínima 
de l'equip al tancament exterior del recinte receptor en cas d'equips situats a l'exterior 
de l'edifici, m. 
Si: Superfície total de l'envolupant del recinte emissor, m². 
am: Coeficient d'absorció acústica mitjançant el recinte emissor. 
R: Component del camp reverberant, m². 
DnT,A: Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, dB. 
Lp: Nivell de pressió sonora, dBA. 
*
 Equipament situat al recinte receptor  

  

  

Càlcul del nivell sonor continu equivalent per interval horari 
 

 Referència 
Lp Funcionament (h) LAeq,d LAeq,e LAeq,n Lden 

(dBA) dia tarda nit (dBA) (dBA) (dBA) (dB) 

A108 38.0 13 3 --- 38.0 38.0 --- 38.1 

  38 38 -- 38 

Notes: 
Lp: Nivell de pressió sonora, dBA. 
LAeq,T: Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A de soroll aeri a l'interval T, 
dBA. 
Lden: Índex de soroll dia-tarda-nit, dB.  
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 3 Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, LAeq,T 
 
Tipus de recinte: Vestidor L1, Dutxes L1 (Dormitori, Bany)   Habitable 

Situació del recinte receptor: Planta baixa, unitat d'ús vestidor 

Volum del recinte, V:   136.4 m³ 

Absorció acústica equivalent del recinte receptor, A:   4.6 m² 

  
  

Càlcul del nivell de pressió sonora continu equivalent produït per cada equip 
 

 Recinte 
emissor 

Referència 
Lw 

D 
r Si 

am 
R DnT,A Lp 

(dBA) (m) (m²) (m²) (dBA) (dBA) 

Vestidor L1 A96 36 4 3.0 156.54 0.05 8.68 12.0 30.8 

Notes: 
Lw: Nivell de potència sonora de la màquina, dBA. 
D: Factor de directivitat de la font. 
r: Radi de la major esfera que pot ser inscrita en el recinte emissor, o distància mínima 
de l'equip al tancament exterior del recinte receptor en cas d'equips situats a l'exterior 
de l'edifici, m. 
Si: Superfície total de l'envolupant del recinte emissor, m². 
am: Coeficient d'absorció acústica mitjançant el recinte emissor. 
R: Component del camp reverberant, m². 
DnT,A: Diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, dB. 
Lp: Nivell de pressió sonora, dBA.  

  

 Càlcul del nivell sonor continu equivalent per interval horari 
 

  Referència 
Lp Funcionament (h) LAeq,d LAeq,e LAeq,n Lden 

(dBA) dia tarda nit (dBA) (dBA) (dBA) (dB) 

A96 30.8 13 3 --- 30.8 30.8 --- 30.9 

  31 31 -- 31 

Notes: 
Lp: Nivell de pressió sonora, dBA. 
LAeq,T: Nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A de soroll aeri a l'interval T, 
dBA. 
Lden: Índex de soroll dia-tarda-nit, dB.  

  

 

3.- EXIGÈNCIA BÀSICA HR. FITXES JUSTIFICATIVES 

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit 
d'aïllament acústic, calculat mitjançant l'opció general de càlcul recollida en el punt 3.1.3 
(CTE DB HR), corresponent al model simplificat per a la transmissió acústica estructural de la 
UNE EN 12354, parts 1, 2 i 3. 

 Elements de separació verticals entre: 

Recinte 
emissor 

Recinte 
receptor 

Tipus Característiques 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Qualsevol 
recinte no 
pertanyent 

a la unitat d'ús
(1)

 
(si els recintes 

no comparteixen 
portes ni 
finestres) 

Protegit 

Element base m (kg/m²)= 65.1 

DnT,A = 
57 

dBA 
³ 50 dBA 

Envà d'una fulla 
amb extradossat 

en dues cares 
RA (dBA)= 32.1 

Extradossat 

DRA (dBA)= 27 

2xExtradossat 
autoportant lliure 
W 625 "KNAUF" 
de plaques de 
guix laminat 

Qualsevol 
recinte no 
pertanyent Porta o finestra No procedeix 

a la unitat d'ús
(1)

 

(si els recintes 
comparteixen 

Tancament No procedeix 
portes o 
finestres) 

De instal·lacions 

Element base 
  

No procedeix 
  

Extradossat   

D'activitat 

Element base 
  

No procedeix 
  

Extradossat   
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Elements de separació verticals entre: 

Recinte emissor 
Recinte 
receptor 

Tipus Característiques 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Qualsevol recinte 
no pertanyent 

Habitable 

Element base 
  

No procedeix 

a la unitat d'ús
(1)

   

(si els recintes no 
comparteixen 

Extradossat   
portes ni 
finestres) 

Qualsevol recinte 
no pertanyent 

Porta o finestra 
RA = 28 dBA ³ 20 dBA 

a la unitat d'ús
(1)(2)

 Porta de pas interior, de fusta 

(si els recintes 
comparteixen 

Tancament 

RA = 59 dBA ³ 50 dBA 

portes o finestres) 
Envà d'una fulla amb extradossat 

en dues cares 

De instal·lacions 
Element base  

No procedeix 
Extradossat   

De instal·lacions 
Porta o finestra No procedeix 

(si els recintes 

comparteixen 
portes Tancament No procedeix 

o finestres) 

D'activitat 
Element base  

No procedeix 
Extradossat   

D'activitat (si 

Porta o finestra No procedeix els recintes 
comparteixen 

portes o finestres) Tancament No procedeix 

(1) Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat 
(2) Només en edificis d'ús residencial o sanitari 

  

  Elements de separació horitzontals entre: 

Recinte 
emissor 

Recinte 
receptor 

Tipus Característiques 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Qualsevol 
recinte 

no 
pertanyent a 

la unitat 
d'ús

(1)
 

Protegit 

Forjat 
  

No procedeix 

  

Sòl flotant   

Sostre suspès   

Forjat m (kg/m²)= 254.0 

L'nT,w = 29 dB ≤ 65 dB 

Solera Ln,w (dB)= 80.1 

Sòl flotant 

DLw (dB)= 30 

Sòl flotant amb llana 
mineral Ultracoustic 

Suelo TPT 01 "KNAUF", 
de 20 mm d'espessor. 

Enrajolat de rajoles 
ceràmiques col·locades 

amb adhesiu 

Sostre suspès 
DLw (dB)= 0 

 

De 
instal·lacions 

Forjat 

  

No procedeix 

  

  

Sòl flotant 
  

  

Sostre suspès 
  

  

D'activitat 

Forjat 

  

No procedeix 

  

  

Sòl flotant 
  

  

Sostre suspès 
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  Elements de separació horitzontals entre: 

Recinte 
emissor 

Recinte 
receptor 

Tipus Característiques 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Qualsevol 
recinte 

no 
pertanyent a 

la unitat 
d'ús

(1)
 

Habitable 

Forjat 
  

No procedeix 

  

Sòl flotant   

Sostre suspès   

De 
instal·lacions 

Forjat  

No procedeix Sòl flotant 
  

  

Sostre suspès 
  

  

D'activitat 

Forjat  

No procedeix Sòl flotant 
  

  

Sostre suspès 
  

  

(1)
  Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior: 

Soroll 
exterior 

Recinte receptor Tipus 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Ld = 60 dBA 
Protegit 

(Dormitori) 

Part cega: 

D2m,nT,Atr = 
32 dBA 

³ 
30 dBA 

Façana cara vista de dues fulles 
de fàbrica, amb cambra d'aire no 

ventilada 

Coberta plana no transitable, no 
ventilada, amb grava, 

impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Forjat 

reticular) - Fals sostre continu de 
plaques de guix, mitjançant 

barres metàl·liques 

Buits: 

Porta d'entrada a l'habitatge, de 
fusta 

 
  

La taula següent recull la situació exacta en l'edifici de cada recinte receptor, per als valors 
més desfavorables d'aïllament acústic calculats (DnT,A, L'nT,w, i D2m,nT,Atr), mostrats en les fitxes 
justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic impostos en el Document 
Bàsic CTE DB HR, calculats mitjançant l'opció general. 

Tipus de càlcul Emissor 
Recinte receptor 

Tipus Planta Nombre del recinte 

Soroll aeri 
interior entre 
elements de 

separació 
verticals 

Recinte fora de la unitat d'ús Protegit Planta baixa Vestidor V2 (Dormitori) 

Soroll 
d'impactes en 
elements de 

separació 
horitzontals 

Recinte fora de la unitat d'ús Protegit Planta baixa Vestidor V2 (Dormitori) 

Soroll aeri exterior en façanes, cobertes i 
sòls en contacte amb l'aire exterior 

Protegit Planta baixa Vestidor ARB1 (Dormitori) 
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C. ELECTRICITAT 
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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1.1.- Objectius del projecte 
1.2.- Promotor de la instal·lació i/o titular 
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2.2.3.- Símbols utilitzats 
 

 

 

 

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- Objectius del projecte 

L'objecte d'aquest projecte tècnic és especificar tots i cadascun dels elements que componen 
la instal·lació elèctrica, així com justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el compliment 
del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC) BT01 a BT51. 
 

1.2.- Promotor de la instal·lació i/o titular 

- 
 

1.3.- Emplaçament de la instal·lació 

L'edifici 'Edifici de vestidors del camp de les Morunyedes' es troba situat a Sant Llorenç de 
Morunys. 
  

1.4.- Descripció de la instal·lació 

L'edifici 'Edifici de vestidors del camp de les Morunyedes' es compon de 4 vestidors d’equip, 
2 vestidors d’àrbitres, 3 lavabos públics, una secretaria i infermeria, una sala de calderes i 
una sala de material. 
 

1.5.- Legislació aplicable 

En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i reglaments: 

- REBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques 
complementaries. 

- UNE 20460-5-523 2004: Intensitats admissibles en sistemes de conducció de cables. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables. 
- UNE 20-435-90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extruïts 

per a tensions de 1 a 30 KV. 
- UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal·lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les 

sobreintensitats. 
- UNE 20-460-90 Part 5-54: Instal·lacions elèctriques en edificis. Posada a terra i conductors 

de protecció. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per 

intensitat diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparellatge de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, 

interruptors-seccionadors i combinats fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baixa tensió. 
- EN 60 898: Interruptors automàtics per a instal·lacions domèstiques i anàlogues per a la 

protecció contra sobreintensitats. 
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1.6.- Potència total prevista per a la instal·lació 

La potència total prevista a considerar en el càlcul dels conductors de les instal·lacions 
d'enllaç serà: 

  

Per a locals comercials i oficines: 

Per al càlcul de la potència en locals i oficines, al no disposar de les potències reals 
instal·lades, s'assumeix un valor de 100 W/m², amb un mínim per local o oficina de 3450 W a 
230 V i coeficient de simultaneïtat 1. 

Donades les característiques de l'obra i els nivells de electrificació triats pel promotor, pot 
establir-se la potència total instal·lada i demandada per la instal·lació: 

Potència total prevista per instal·lació: CPM-1 

Concepte P Total (kW) 

Quadre individual 1 41.112  
 

Per al càlcul de la potència dels quadres i subquadres de distribució es té en compte 
l'acumulació de potència dels diferents circuits alimentats aigües avall, aplicant una 
simultaneïtat a cada circuit en funció de la naturalesa de les càrregues i multiplicant finalment 
per un factor d'acumulació que varia en funció del nombre de circuits. 

Per als circuits que alimenten diverses preses d'ús general, atès que en condicions normals 
no s'utilitzen totes les preses del circuit, la simultaneïtat aplicada per al càlcul de la potència 
acumulada aigües dalt es realitza aplicant la fórmula: 

 
   

Finalment, i tenint en consideració que els circuits d'enllumenat i motors s'acumulen 
directament (coeficient de simultaneïtat 1), el factor d'acumulació per a la resta de circuits 
varia en funció del seu nombre, aplicant la taula:  

Nombre de circuits Factor de simultaneïtat 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6  
  

1.7.- Descripció de la instal·lació 
 

1.7.1.- Caixa general de protecció 

Les caixes generals de protecció (CGP) allotgen els elements de protecció de les línies 
generals d'alimentació i marquen el principi de la propietat de les instal·lacions dels usuaris. 

S'instal·larà una caixa general de protecció per a cada esquema, amb la seva corresponent 
línia general d'alimentació. 

La caixa general de protecció se situarà en zones d'accés públic. 

Quan les portes de les CGP siguin metàl·liques, deuran posar-se a terra mitjançant un 
conductor de coure. 

Quan el subministrament sigui per a un únic usuari o per a dos usuaris alimentats des del 
mateix lloc, conforme a la instrucció ITC-BT-12, al no existir línia general d'alimentació, se 
simplifica la instal·lació col·locant una caixa de protecció i mesura (CPM). 
 

 

1.7.2.- Derivacions individuals 

Les derivacions individuals enllacen cada comptador amb el seu corresponent quadre 
general de comandament i protecció. 

Per a subministraments monofàsics estaran formades per un conductor de fase, un 
conductor de neutre i un de protecció, i per a subministraments trifàsics per tres conductors 
de fase, un de neutre i un de protecció. 

Els conductors de protecció estaran integrats en les seves derivacions individuals i 
connectats als embarrats dels mòduls de protecció de cadascuna de les centralitzacions de 
comptadors dels edificis. Des d'aquests, a través dels punts de posada a terra, quedaran 
connectats a la xarxa enregistrable de terra de l'edifici. 

A continuació es detallen els resultats obtinguts per a cada derivació: 

 Derivacions individuals 

Planta Referència Longitud (m) Línia Tipus de instal·lació 

0 Quadre individual 1 0.81 RZ1-K (AS) Multi 5G16 Tub superficial D=63 mm  
  

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es farà d'acord amb l'expressat en els 
documents del present projecte. 

Els tubs i canals protectores que es destinin a contenir les derivacions individuals haurien de 
ser d'una secció nominal tal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment 
instal·lats en un 100%, sent el diàmetre exterior mínim de 32 mm. 
 0.9

0.1acum tomaP N P
N
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1.7.3.- Instal·lacions interiors o receptores 

Els diferents circuits de les instal·lacions d'usos comuns es protegiran per separat mitjançant 
els següents elements: 

Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant un o diversos interruptors 
diferencials. 

Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits: Es duu a terme amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics o guardamotors de diferents intensitats nominals, en funció de la secció i 
naturalesa dels circuits a protegir. Així mateix, s'instal·larà un interruptor general per protegir 
la derivació individual. 

Guardamotor, destinat a la protecció contra sobrecàrregues, curtcircuits i risc de la falta de 
tensió en una de les fases en els motors trifàsics. 

 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent: 

 

Circuits interiors de la instal·lació 

Referència Longitud (m) Línia Tipus d’instal·lació 

Quadre individual 1 

Sub-grup 1 

C14 (Grup de pressió) 7.66 
RZ1-K (AS) Multi 

5G2.5 
Tub superficial 

D=20 mm 

Sub-grup 2 

C16 (Equip d'aire condicionat (Split)) 54.87 
RZ1-K (AS) Multi 

3G16 
Tub encastat 

D=32 mm 

Sub-grup 3 

C1 (il·luminació) 323.79 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
Tub encastat 

D=20 mm 

C15(2) (enllumenat d'emergència) 47.42 
RZ1-K (AS) Multi 

3G1.5 
Tub encastat 

D=16 mm 

C2 (preses) 195.67 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
Tub encastat 

D=20 mm 

Sub-grup 4 

C5 (bany i auxiliar de cuina) 85.10 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
Tub encastat 

D=20 mm 

C13 (Calefacció) 5.90 
RZ1-K (AS) Multi 

3G1.5 
Tub encastat 

D=16 mm 

Circuits interiors de la instal·lació 

Referència Longitud (m) Línia Tipus d’instal·lació 

C15 (enllumenat d'emergència) 66.41 
RZ1-K (AS) Multi 

3G1.5 
Tub encastat 

D=16 mm 

C17 (Bomba de circulació (solar 
tèrmica)) 

12.34 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
Tub encastat 

D=20 mm 

C17(2) (Bomba de circulació (retorn 
A.C.S.)) 

13.40 
RZ1-K (AS) Multi 

3G2.5 
Tub encastat 

D=20 mm   

 

1.7.4.- Aigua calenta sanitària i climatització 

La instal·lació inclou equips per a producció d'A.C.S. i climatització, essent la seva descripció, 
ubicació i potència elèctrica la descrita en la següent taula: 

  

Equips per a producció d'A.C.S. i climatització 

Descripció Planta Pcalc [W] 

Quadre individual 1   

Caldera a gas per a calefacció 0 205.0(monof.) 

Unitat exterior d'aire condicionat split 1x1 1 2160.0(monof.) 

Unitat exterior d'aire condicionat split 1x1 1 2160.0(monof.) 

Unitat exterior d'aire condicionat split 1x1 1 1120.0(monof.) 

Unitat exterior d'aire condicionat split 1x1 1 1120.0(monof.) 

Unitat exterior d'aire condicionat split 1x1 1 1120.0(monof.) 

Unitat exterior d'aire condicionat split 1x1 1 1120.0(monof.) 

Unitat exterior d'aire condicionat split 1x1 1 2160.0(monof.) 

Unitat exterior d'aire condicionat split 1x1 1 2160.0(monof.)  
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2.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

2.1.- Bases de càlcul 
 

2.1.1.- Secció de les línies 

La determinació reglamentària de la secció d'un cable consisteix a calcular la secció mínima 
normalitzada que satisfà simultàniament les tres condicions següents: 

a) Criteri de la intensitat màxima admissible o d'escalfament. 
La temperatura del conductor del cable, treballant a plena càrrega i en règim permanent, 
no ha de superar en cap moment la temperatura màxima admissible assignada dels 
materials que s'utilitzen per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en 
les normes particulars dels cables i és de 70°C per a cables amb aïllaments termoplàstics 
i de 90°C per a cables amb aïllaments termostables. 

b) Criteri de la caiguda de tensió. 
 La circulació de corrent a través dels conductors ocasiona una pèrdua de potència 

transportada pel cable i una caiguda de tensió o diferència entre les tensions en l'origen i 
extrem de la canalització. Aquesta caiguda de tensió ha de ser inferior als límits marcats 
pel Reglament en cada part de la instal·lació, amb l'objecte de garantir el funcionament 
dels receptors alimentats pel cable. 

c) Criteri per a la intensitat de curtcircuit. 
La temperatura que pot arribar a el conductor del cable, com a conseqüència d'un 
curtcircuit o sobreintensitat de curta durada, no ha de sobrepassar la temperatura 
màxima admissible de curta durada (para menys de 5 segons) assignada als materials 
utilitzats per a l'aïllament del cable. Aquesta temperatura s'especifica en les normes 
particulars dels cables i és de 160°C per a cables amb aïllament termoplàstics i de 250°C 
per a cables amb aïllaments termostables. 

 

2.1.1.1.- Secció per intensitat màxima admissible o escalfament 

En el càlcul de les instal·lacions s'ha comprovat que les intensitats de càlcul de les línies són 
inferiors a les intensitats màximes admissibles dels conductors segons la norma UNE 20460-
5-523, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus d'instal·lació i les seves 
condicions particulars.  

 

  

 

 
 

Intensitat de càlcul en servei monofàsic:  

 
  

 Intensitat de càlcul en servei trifàsic: 

 
 sent:  

Ic: Intensitat de càlcul del circuit, en A 
Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 
Pc: Potència de càlcul, en W 
Uf: Tensió simple, en V 
Ul: Tensió composta, en V 
cos θ: Factor de potència 

  
 

2.1.1.2.- Secció per caiguda de tensió 

D'acord a les instruccions ITC-BT-14, ITC-BT-15 i ITC-BT-19 del REBT es verifiquen les 
següents condicions: 

En les instal·lacions d'enllaç, la caiguda de tensió no ha de superar els següents valors: 
a) En el cas de comptadors concentrats en un únic lloc: 

- Línia general d'alimentació: 0,5% 
- Derivacions individuals: 1,0% 

b) En el cas de comptadors concentrats en més d'un lloc: 
- Línia general d'alimentació: 1,0% 
- Derivacions individuals: 0,5% 

 
Per a qualsevol circuit interior d'habitatges, la caiguda de tensió no ha de superar el 3% de la 
tensió nominal. 
Per a la resta de circuits interiors, la caiguda de tensió límit és de: 
- Circuits d'enllumenat: 3,0% 
- Resta de circuits: 5,0% 
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Per a receptors monofàsics la caiguda de tensió ve donada per:  

 
   

Per a receptors trifàsics la caiguda de tensió ve donada per:  

 
  

sent:  
L: Longitud del cable, en m 
X: Reactància del cable, en Ω/km. Es considera menyspreable fins a un valor de secció 
del cable de 120 mm². A partir d'aquesta secció es considera un valor per a la reactància 
de 0,08 Ω/km. 
R: Resistència del cable, en Ω/m. Ve donada per:  

 
 sent:  

ρ: Resistivitat del material en Ω·mm²/m 
S: Secció en mm² 

 

Es comprova la caiguda de tensió a la temperatura prevista de servei del conductor, sent 
aquesta de: 

 

 sent: 

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambient per al conductor (40°C per a cables a l'aire i 25°C per a cables 
soterrats) 
Tmax: Temperatura màxima admissible del conductor segons el seu tipus d'aïllament 
(90°C per a conductors amb aïllaments termostables i 70°C per a conductors amb 
aïllaments termoplàstics, segons la taula 2 de la instrucció ITC-BT-07). 

  
 
 
 

Amb això la resistivitat a la temperatura prevista de servei del conductor és de: 

 
  per al coure  

 
   

   
 per a l'alumini  

 
   

    

2.1.1.3.- Secció per intensitat de curtcircuit 

Es calculen les intensitats de curtcircuit màximes i mínimes, tant en capçalera 'Iccc' com en 
peus 'Iccp', de cadascuna de les línies que componen la instal·lació elèctrica, tenint en 
compte que la màxima intensitat de curtcircuit s'estableix per a un curtcircuit entre fases, i la 
mínima intensitat de curtcircuit per a un curtcircuit fase-neutre. 

 Entre Fases:  

 
  Fase i Neutre:  

 
 sent:  

Ul: Tensió composta, en V 
Uf: Tensió simple, en V 
Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit, en mΩ 
Icc: Intensitat de curtcircuit, en kA 
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La impedància total en el punt de curtcircuit s'obté a partir de la resistència total i de la 
reactància total dels elements de la xarxa aigües amunt del punt de curtcircuit:  

 
sent:  

Rt: Resistència total en el punt de curtcircuit. 
Xt: Reactància total en el punt de curtcircuit. 

  

La impedància total en capçalera s'ha calculat tenint en compte la ubicació del transformador 
i de l'escomesa. 

En el cas de partir d'un transformador es calcula la resistència i reactància del transformador 
aplicant la formulació següent:  

 

 
 sent:  

Rcc,T: Resistència de curtcircuit del transformador, en mΩ 
Xcc,T: Reactància de curtcircuit del transformador, en mΩ 
ERcc,T: Tensió resistiva de curtcircuit del transformador 
EXcc,T: Tensió reactiva de curtcircuit del transformador 
Sn: Potència aparent del transformador, en kVA 

  

 En el cas d'introduir la intensitat de curtcircuit en capçalera, s'estima la resistència i 
reactància de l'escomesa aigualeixes dalt que generi la intensitat de curtcircuit indicada. 
 

 

 

2.1.2.- Càlcul de les proteccions 
 

2.1.2.1.- Fusibles 

Els fusibles protegeixen als conductors enfront de sobrecàrregues i curtcircuits. 

 

Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que:  

 

 
 sent:  

Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 
In: Intensitat nominal del dispositiu de protecció, en A 
Iz: Intensitat màxima admissible del conductor, en las condicions d'instal·lació, en A 
I2: Intensitat de funcionament de la protecció, en A. En el cas dels fusibles de tipus gG es 
pren igual a 1,6 vegades la intensitat nominal del fusible. 

  

 Enfront de curtcircuit es verifica que els fusibles compleixen que: 

a) El poder de tall del fusible "Icu" és major que la màxima intensitat de curtcircuit que pot 
presentar-se. 

Qualsevol intensitat de curtcircuit que pot presentar-se s'ha d'interrompre en un temps 
inferior al que provocaria que el conductor arribés a la seva temperatura límit (160°C per 
a cables amb aïllaments termoplàstics i 250°C per a cables amb aïllaments 
termostables), comprovant-se que: 

 

  
 sent:  

Icc: Intensitat de curtcircuit en la línia que protegeix el fusible, en A 
If: Intensitat de fusió del fusible en 5 segons, en A 
Icc,5s: Intensitat de curtcircuit en el cable durant el temps màxim de 5 segons, en A. 
Es calcula mitjançant l'expressió:   

   
sent:  

S: Secció del conductor, en mm² 
t: temps de durada del curtcircuit, en s 
k: constant que depèn del material i aïllament del conductor  

   PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94  
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La longitud màxima de cable protegida per un fusible enfront de curtcircuit es calcula com 
segueix:  

 
 sent:  

Rf: Resistència del conductor de fase, en Ω/km 
Rn: Resistència del conductor de neutre, en Ω/km 
Xf: Reactància del conductor de fase, en Ω/km 
Xn: Reactància del conductor de neutre, en Ω/km 

  
 

2.1.2.2.- Interruptors automàtics 

Igual que els fusibles, els interruptors automàtics protegeixen enfront de sobrecàrregues i 
curtcircuit. 

Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que:  

 

 

 sent:  

Ic: Intensitat que circula pel circuit, en A 
I2: Intensitat de funcionament de la protecció. En aquest cas, es pren igual a 1,45 
vegades la intensitat nominal de l'interruptor automàtic. 

  

Enfront de curtcircuit es verifica que els interruptors automàtics compleixen que: 

a) El poder de tall de l'interruptor automàtic 'Icu' és major que la màxima intensitat de 
curtcircuit que pot presentar-se en capçalera del circuit. 

La intensitat de curtcircuit mínima en peus del circuit és superior a la intensitat de 
regulació del tir electromagnètic 'Imag' de l'interruptor automàtic segons el seu tipus de 
corba.  

  Imag 

Corba B 5 x In 

Corba C 10 x In 

Corba D 20 x In  

 El temps d'actuació de l'interruptor automàtic és inferior al que provocaria danys en el 
conductor per arribar-se a en el mateix la temperatura màxima admissible segons el seu tipus 
d'aïllament. Per a això, es comparen els valors d'energia específica passant (I²·t) durant la 
durada del curtcircuit, expressats en A²·s, que permet passar l'interruptor, i la qual admet el 
conductor. 

Per a aquesta última comprovació es calcula el temps màxim en el qual hauria d'actuar la 
protecció en cas de produir-se el curtcircuit, tant per a la intensitat de curtcircuit màxima en 
capçalera de línia com per a la intensitat de curtcircuit mínima en peus de línia, segons 
l'expressió ja reflectida anteriorment:  

   

Els interruptors automàtics tallen en un temps inferior a 0,1 s, segons la norma UNE 60898, 
pel que si el temps anteriorment calculat estigués per sobre d'aquest valor, el tir de 
l'interruptor automàtic quedaria garantit per a qualsevol intensitat de curtcircuit que es produís 
al llarg del cable. En cas contrari, es comprova la corba i2t de l'interruptor, de manera que el 
valor de l'energia específica passant de l'interruptor sigui inferior a l'energia específica 
passant admissible pel cable.  

  
  

  
 

2.1.2.3.- Guardamotors 

Una alternativa a l'ocupació d'interruptors automàtics per a la protecció de motors monofàsics 
o trifàsics davant de sobrecàrregues i curtcircuits és la utilització de guardamotors. Es 
diferencien dels magnetotèrmics en què es tracta d'una protecció regulable capaç de suportar 
la intensitat d'arrencada dels motors, a més d'actuar en cas de falta de tensió en una de les 
seves fases. 
 

 

2.1.2.4.- Limitadors de sobretensió 

Segons ITC-BT-23, les instal·lacions interiors s'han de protegir contra sobretensions 
transitòries sempre que la instal·lació no estigui alimentada per una xarxa de distribució 
subterrània en la seva totalitat, és a dir, tota instal·lació que sigui alimentada per algun tram 
de línia de distribució aèria sense pantalla metàl·lica unida a terra en els seus extrems haurà 
de protegir-se contra sobretensions. 

   
max
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Els limitadors de sobretensió seran de classe C (tipus II) en els quadres i, en el cas que 
l'edifici disposi de parallamps, s'afegiran limitadors de sobretensió de classe B (tipus I) en la 
centralització de comptadors. 
 

2.1.2.5.- Protecció contra sobretensions permanents 

La protecció contra sobretensions permanents requereix un sistema de protecció diferent de 
l'emprat en les sobretensions transitòries. En comptes de derivar a terra per evitar l'excés de 
tensió, es necessita desconnectar la instal·lació de la xarxa elèctrica per evitar que la 
sobretensió arribi als equips. 

L'ús de la protecció contra aquest tipus de sobretensions és indispensable en àrees on es 
puguin produir talls continus en el subministrament d'electricitat o on existeixin fluctuacions 
del valor de tensió subministrada per la companyia elèctrica. 

En àrees on es puguin produir talls continus en el subministrament d'electricitat o on 
existeixin fluctuacions del valor de tensió subministrada per la companyia elèctrica la 
instal·lació es protegirà contra sobretensions permanents, segons s'indica a l'article 16.3 del 
REBT. 

La protecció consisteix en una bobina associada a l'interruptor automàtic que controla la 
tensió de la instal·lació i que, en cas de sobretensió permanent, provoca el disparament de 
l'interruptor associat. 
 
 

 

2.1.3.- Càlcul de la posada a terra 
 

2.1.3.1.- Disseny del sistema de posada a terra 

Xarxa de presa de terra per a estructura de formigó composta per 99 m de cable conductor 
de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, 
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm i 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 
mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra dels pilars a connectar. 
 

 

2.1.3.2.- Interruptors diferencials 

Els interruptors diferencials protegeixen enfront de contactes directes i indirectes i han de 
complir els dos requisits següents: 

 

 

 

a) Ha d'actuar correctament per al valor de la intensitat de defecte calculada, de manera 
que la sensibilitat 'S' assignada al diferencial compleixi: 

 
 sent:  

Useg: Tensió de seguretat, en V. D'acord a la instrucció ITC-BT-18 del reglament 
REBT la tensió de seguretat és de 24 V per als locals humits i habitatges i 50 V per a 
la resta. 
RT: Resistència de posada a terra, en ohm. Aquest valor ha de ser inferior a 15 ohm 
per a edificis amb parallamps i a 37 ohm en edificis sense parallamps, d'acord amb 
GUIA-BT-26. 

  

b) Ha de desconnectar en un temps compatible amb l'exigit per les corbes de seguretat. 

  

D'altra banda, la sensibilitat de l'interruptor diferencial ha de permetre la circulació de la 
intensitat de fugides de la instal·lació deguda a les capacitats paràsites dels cables. Així, la 
intensitat de no dispar del diferencial ha de tenir un valor superior a la intensitat de fugides en 
el punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no dispar la meitat de la 
sensibilitat. 

 
 

2.2.- Resultats de càlcul 
 

2.2.1.- Distribució de fases 

La distribució de les fases s'ha realitzat de manera que la càrrega està el més equilibrada 
possible. 

 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

0 CPM-1 - 13704.0 13704.0 13704.0 

0 Quadre individual 1 41111.9 13704.0 13704.0 13704.0  
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Quadre individual 1 

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

C13 (Calefacció) C13 (Calefacció) - - - 205.0 

C14 (Grup de pressió) C14 (Grup de pressió) - 916.7 916.7 916.7 

C15 (enllumenat 
d'emergència) 

C15 (enllumenat 
d'emergència) 

- - - 183.6 

C16 (Equip d'aire 
condicionat (split)) 

C16 (Equip d'aire 
condicionat (split)) 

- 13660.0 - - 

C17 (Bomba de circulació 
(solar tèrmica)) 

C17 (Bomba de 
circulació (solar tèrmica)) 

- - - 142.0 

C1 (il·luminació) C1 (il·luminació) - - 2436.2 - 

C15(2) (enllumenat 
d'emergència) 

C15(2) (enllumenat 
d'emergència) 

- - 32.4 - 

C2 (preses) C2 (preses) - - 2500.0 - 

C5 (bany i auxiliar de 
cuina) 

C5 (bany i auxiliar de 
cuina) 

- - - 1500.0 

C17(2) (Bomba de 
circulació (retorn A.C.S.)) 

C17(2) (Bomba de 
circulació (retorn A.C.S.)) 

- - - 142.0 
 
  
 

 

2.2.2.- Càlculs 

Els resultats obtinguts es resumeixen en les següents taules: 

Derivacions individuals 

  

Dades de càlcul 

Planta Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línia 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

0 Quadre individual 1 41.11 0.81 RZ1-K (AS) Multi 5G16 60.04 70.00 0.03 0.03  
  

 

 

 

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Quadre individual 1 RZ1-K (AS) Multi 5G16 
Tub superficial D=63 

mm 
70.00 1.00 - 70.00 

 
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Protec. 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Quadre 
individual 

1 

RZ1-K (AS) 
Multi 5G16 

60.04 63 100.80 70.0 100 12.0 5.67 0.16 0.02 230.88 

 
  

 

Instal·lació interior 

Locals comercials 

A l’ entrada de cada local comercial s'instal·la un quadre general de maniobra i protecció, que 
conté els següents dispositius de protecció: 

 Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots 
els circuits, o diversos interruptors diferencials per a la protecció contra contactes 
indirectes de cadascun dels circuits o grups de circuits en funció del tipus o caràcter de 
la instal·lació. 

 Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i 
curtcircuits de cadascun dels circuits interiors. 

 

Per complir amb ITC-BT-47 en el cas particular de motors trifàsics, la protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits es duu a terme mitjançant guardamotors, protecció que cobreix 
a més el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. 

 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la que es pot veure a la pàgina següent. 
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Dades de càlcul de Quadre individual 1 

Esquema 
Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) 

Línia 
Ic 

(A) 
I'z 

(A) 
c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Quadre individual 1 

Sub-grup 1 

C14 (Grup de pressió) 2.75 7.66 RZ1-K (AS) Multi 5G2.5 4.38 22.00 0.10 0.13 

Sub-grup 2 

C16 (Equip d'aire condicionat (split)) 13.66 54.87 RZ1-K (AS) Multi 3G16 60.28 66.00 0.97 1.00 

Sub-grup 3 

C1 (il·luminació) 2.44 323.79 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 10.59 21.00 2.01 2.03 

C15(2) (enllumenat d'emergència) 0.03 47.42 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.14 15.00 0.03 0.06 

C2 (preses) 3.45 195.67 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 21.00 2.61 2.64 

Sub-grup 4 

C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 85.10 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 21.00 2.08 2.11 

C13 (Calefacció) 0.21 5.90 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.05 15.00 0.06 0.09 

C15 (enllumenat d'emergència) 0.18 66.41 RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.80 15.00 0.19 0.22 

C17 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) 0.14 12.34 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 0.62 21.00 0.04 0.06 

C17(2) (Bomba de circulació (retorn A.C.S.)) 0.14 13.40 RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 0.62 21.00 0.02 0.04  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C14 (Grup de pressió) RZ1-K (AS) Multi 5G2.5 Tub superficial D=20 mm 22.00 1.00 - 22.00 

C16 (Equip d'aire condicionat (split)) RZ1-K (AS) Multi 3G16 Tub encastat D=32 mm 66.00 1.00 - 66.00 

C1 (il·luminació) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 21.00 1.00 - 21.00 

C15(2) (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C2 (preses) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 21.00 1.00 - 21.00 

C5 (bany i auxiliar de cuina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 21.00 1.00 - 21.00 

C13 (Calefacció) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C15 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C17 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 21.00 1.00 - 21.00 

C17(2) (Bomba de circulació (retorn A.C.S.)) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 Tub encastat D=20 mm 21.00 1.00 - 21.00  
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Sobrecàrrega i curtcircuit 'quadre individual 1' 

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, corba 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº pols 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Quadre individual 1  IGA:       63 (bobina)  

Sub-grup 1 Dif:       40,      300, 4 polos  

C14 (Grup de pressió) RZ1-K (AS) Multi 5G2.5 4.38 Guard: 6 9.13 22.00 15 11.389 1.301 0.04 0.08 

Sub-grup 2 Dif:       63,       30, 2 polos  

C16 (Equip d'aire condicionat (split)) RZ1-K (AS) Multi 3G16 60.28 Aut: 63 {C',B',D'} 91.35 66.00 15 11.389 1.785 0.04 1.64 

Sub-grup 3 Dif:       63,       30, 2 polos  

C1 (il·luminació) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 10.59 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 15 11.389 0.435 0.04 0.68 

C15(2) (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.14 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 11.389 0.398 0.04 0.29 

C2 (preses) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 15 11.389 0.489 0.04 0.53 

Sub-grup 4 Dif:       63,       30, 2 polos  

C5 (bany i auxiliar de cuina) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 15 11.389 0.603 0.04 0.35 

C13 (Calefacció) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 1.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 11.389 1.064 0.04 0.04 

C15 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Multi 3G1.5 0.80 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 11.389 0.332 0.04 0.42 

C17 (Bomba de circulació (solar tèrmica)) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 0.62 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 15 11.389 1.041 0.04 0.12 

C17(2) (Bomba de circulació (retorn A.C.S.)) RZ1-K (AS) Multi 3G2.5 0.62 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 15 11.389 1.322 0.04 0.07  
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Llegenda 

c.d.t caiguda de tensió (%) 

c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%) 

Ic intensitat de càlcul del circuit (A) 

Iz 
intensitat màxima admissible del 
conductor en les condicions 
d'instal·lació (A) 

Fcagrup factor de correcció per agrupament 

Rinc 
percentatge de reducció de la intensitat 
admissible per conductor en zona de 
risc d'incendi o explosió (%) 

I'z 
intensitat màxima admissible corregida 
del conductor en les condicions 
d'instal·lació (A) 

I2 
intensitat de funcionament de la 
protecció (A) 

Icu poder de tall de la protecció (kA) 

Iccc 
intensitat de curtcircuit a l'inici de la 
línia (kA) 

Iccp 
intensitat de curtcircuit al final de la 
línia (kA) 

Lmax 
longitud màxima de la línia protegida 
pel fusible a curtcircuit (A) 

Pcalc potència de càlcul (kW) 

ticcc 
temps que el conductor suporta la 
intensitat de curtcircuit a l'inici de la 
línia (s) 

ticcp 
temps que el conductor suporta la 
intensitat de curtcircuit al final de la 
línia (s) 

tficcp 
temps de fusió del fusible per a la 
intensitat de curtcircuit (s)   

 

 

 

 

 

2.2.3.- Símbols utilitzats 

A continuació hi ha els símbols utilitzats en els plànols del projecte: 

  

        

 Servei monofàsic  Servei trifàsic 

 Interruptor  Commutador 

 Llum fluorescent amb 3 tubs 
 
Equip de producció 
per a calefacció 

 
Presa d'ús general 

 
Presa de bany / 
auxiliar de cuina 

 Caixa de protecció i mesura (CPM) 
 

Quadre individual 

 
Grup de pressió 

 
Bomba de circulació 

 

Sortida per a llum incandescent, 
vapor de mercuri o similar, encastada 
en sostre 

 
Lluminària 
d'emergència 

 
Equip d'aire condicionat (split) 

 
Bomba de circulació 
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D. AIGUA 

ÍNDEX 

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1.1.- Objecte del projecte 
1.2.- Titular 
1.3.- Emplaçament 
1.4.- Legislació aplicable 
1.5.- Descripció de la instal·lació 
1.5.1.- Descripció general 
1.6.- Característiques de la instal·lació 
1.6.1.- Escomeses 
1.6.2.- Tubs d'alimentació 
1.6.3.- Instal·lacions particulars 
  
2.- CÀLCULS 
2.1.- Bases de càlcul 
2.1.1.- Xarxes de distribució 
2.1.1.1.- Condicions mínimes de subministrament 
2.1.1.2.- Trams 
2.1.1.3.- Comprovació de la pressió 
2.1.2.- Derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç 
2.1.3.- Xarxes d'A.C.S. 
2.1.3.1.- Xarxes d'impulsió 
2.1.3.2.- Xarxes de retorn 
2.1.3.3.- Aïllament tèrmic 
2.1.3.4.- Dilatadors 
2.1.4.- Equips, elements i dispositius de la instal·lació 
2.1.4.1.- Comptadors 
2.1.4.2.- Grup de pressió 
2.2.- Dimensionat 
2.2.1.- Escomeses 
2.2.2.- Tubs d'alimentació 
2.2.3.- Grups de pressió 
2.2.4.- Instal·lacions particulars 
2.2.4.1.- Instal·lacions particulars 
2.2.4.2.- Producció de A.C.S. 
2.2.4.3.- Bombes de circulació 
2.2.5.- Aïllament tèrmic 
 
3.- COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA BÀSICA HS-1 - PROTECCIÓ DAVANT LA 
HUMITAT 

 

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- Objecte del projecte 

L'objecte d'aquest projecte tècnic és especificar tots i cada un dels elements que composen 
la instal·lació de subministrament d'aigua, així com justificar, mitjançant els corresponents 
càlculs, el compliment del CTE DB HS4. 
 
 

1.2.- Titular 

- 
  

1.3.- Emplaçament 

L'edifici 'Edifici de vestidors del camp de les Morunyedes' es troba situat a Sant Llorenç de 
Morunys. 

  

1.4.- Legislació aplicable 

En la realització del projecte s'ha tingut en compte el CTE DB HS4 'Subministrament d'aigua'. 

  

1.5.- Descripció de la instal·lació 
  
1.5.1.- Descripció general 

Tipus de projecte: Edifici residencial. 

  

1.6.- Característiques de la instal·lació 
  
1.6.1.- Escomeses 

Circuit més desfavorable 

  Instal·lació d'escomesa soterrada per proveïment d'aigua de 0,5 m de longitud, que 
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb 
la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o 
acoblaments intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm 
de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 
cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada; collaret de presa en càrrega 
col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa i la 
xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat 
col·locada mitjançant unió roscada, situada junt a l'edificació, fora dels límits de la 
propietat, allotjada en pericó prefabricat de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locada 
sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. 
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1.6.2.- Tubs d'alimentació 

Circuit més desfavorable 

  Instal·lació d'alimentació d'aigua potable de 0,5 m de longitud, soterrada, formada per 
tub d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, 
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament 
excavada, degudament compactada i anivellada mitjançant equip manual amb picó 
vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 

 

1.6.3.- Instal·lacions particulars 

Circuit més desfavorable 

  Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), per als següents diàmetres: 16 mm (4.67 
m), 20 mm (6.63 m), 25 mm (14.57 m), 40 mm (2.62 m). 

 

 

2.- CÀLCULS 
 
2.1.- Bases de càlcul 
 
2.1.1.- Xarxes de distribució 
 
2.1.1.1.- Condicions mínimes de subministrament 

 

Condicions mínimes de subministrament a garantir en cada punt de consum 

Tipus d'aparell 
Qmin AF 
(m³/h) 

Qmin A.C.S. 
(m³/h) 

Pmin 
(m.c.a.) 

Dutxa amb ruixador hidromesclador antivandàlic 0.54 0.432 10 

Vàter amb cisterna 0.36 - 10 

Lavabo amb aixeta temporitzada (aigua freda) 0.90 - 15 

Urinari amb aixeta temporitzada 0.54 - 15 

  

Abreviatures utilitzades 

Qmin AF Cabal instantani mínim d'aigua freda Pmin Pressió mínima 

Qmin A.C.S. Cabal instantani mínim d'A.C.S.     
  
  

La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 50 m.c.a. 

La temperatura d'A.C.S. en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50°C i 65°C. 
excepte a les instal·lacions ubicades en edificis dedicats a ús exclusiu d'habitatges sempre 
que aquestes no afectin a l'ambient exterior dels esmentats edificis. 
 

2.1.1.2.- Trams 

El càlcul s'ha realitzat amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de 
la mateixa i obtenint-se uns diàmetres previstos que posteriorment s'han comprovat en funció 
de la pèrdua de càrrega obtinguda amb els mateixos, a partir de la següent formulació:  

Factor de fricció 

  
sent:  

ε: Rugositat absoluta 
D: Diàmetre [mm] 
Re: Nombre de Reynolds  

  

Pèrdues de càrrega 

  
sent:  

Re: Nombre de Reynolds 
εr: Rugositat relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diàmetre 
v: Velocitat [m/s] 
g: Acceleració de la gravetat [m/s

2
]  

 

Aquest dimensionat s'ha realitzat tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i dels 
diàmetres obtinguts són els mateixos que fan compatibles el bon funcionament i l'economia 
de la mateixa. 

El dimensionat de la xarxa s'ha realitzat a partir del dimensionat de cada tram, i per això s'ha 
partit del circuit més desfavorable que és el que compta amb la major pèrdua de pressió 
deguda tant al fregament com a la seva alçada geomètrica. 

2
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El dimensionat dels trams s'ha realitzat d'acord al procediment següent: 

  el cabal màxim de cada tram és igual a la suma dels cabals dels punts de consum 
alimentats pel mateix d'acord amb la taula que figura a l'apartat 'Condicions mínimes de 
subministrament'. 

  establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb el criteri 
seleccionat (UNE 149201): 

  

Muntants i instal·lació interior 

  
sent:  

Qc: Cabal simultani 
Qt: Cabal brut 

  

  determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel 
coeficient de simultaneïtat corresponent. 

  elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins els intervals següents: 

canonades metàl·liques: entre 0.50 i 2.00 m/s. 

canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0.50 i 3.50 m/s. 

  obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 
 

 

2.1.1.3.- Comprovació de la pressió 

S'ha comprovat que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera els 
valors mínims indicats a l'apartat 'Condicions mínimes de subministrament' i que en tots els 
punts de consum no es supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord amb el 
següent: 

  s'ha determinat la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de 
cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades s'estimen en un 20% al 30% de la 
produïda sobre la longitud real del tram i s’avaluen els elements de la instal·lació on és 
coneguda la pèrdua de càrrega localitzada sense necessitat d'estimar-la. 

  s'ha comprovat la suficiència de la pressió disponible: un cop obtinguts els valors de les 
pèrdues de pressió del circuit, s'ha comprovat si són sensiblement iguals a la pressió 
disponible que queda després de descomptar a la pressió total, l'alçada geomètrica i la 
residual del punt de consum més desfavorable. 

 

2.1.2.- Derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç 

 

Les branques d'enllaç als aparells domèstics s'han dimensionat conforme al que s'ha 
establert en la següent taula. En la resta, s'han tingut en compte els criteris de 
subministrament donats per les característiques de cada aparell i han estat dimensionats en 
conseqüència.  

Diàmetres mínims de derivacions als aparells 

Aparell o punt de consum 
Diàmetre nominal del ramal d'enllaç 

Tub d'acer ('') Tub de coure o plàstic (mm) 

Dutxa amb ruixador hidromesclador antivandàlic --- 16 

Vàter amb cisterna --- 16 

Lavabo amb aixeta temporitzada (aigua freda) --- 16 

Urinari amb aixeta temporitzada --- 16  
  
Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament s'han dimensionat 
conforme al procediment establert a l'apartat 'Trams', adoptant-se com a mínim els següents 
valors:  

Diàmetres mínims d'alimentació 

Tram considerat 

Diàmetre nominal del tub 
d'alimentació 

Acer ('') Coure o plàstic (mm) 

Alimentació a cambra humida privada: bany, lavabo, cuina. 3/4 20 

Alimentació a derivació particular: habitatge, apartament, 
local comercial 

3/4 20 

Columna (muntant o descendent) 3/4 20 

Distribuïdor principal 1 25  
  
 

0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s 
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2.1.3.- Xarxes d'A.C.S. 
 
2.1.3.1.- Xarxes d'impulsió 

Per les xarxes d'impulsió o anada d'A.C.S. s'ha seguit el mateix mètode de càlcul que per a 
xarxes d'aigua freda. 
 

2.1.3.2.- Xarxes de retorn 

Per determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn, s'ha estimat que, a l'aixeta més 
allunyada, la pèrdua de temperatura serà com a màxim de 3°C des de la sortida de 
l'acumulador o bescanviador si s'escau. 

En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 l/h en cada columna, si la instal·lació 
respon a aquest esquema, per poder efectuar un adequat equilibrat hidràulic. 

El cabal de retorn s'estima segons regles empíriques de la següent forma: 

  es considera que recircula el 10% de l'aigua d'alimentació, com a mínim. De totes 
maneres es considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de retorn es de 16 
mm. 

  els diàmetres en funció del cabal recirculat s'indiquen a la següent tabla:  

Relació entre diàmetre de canonada i cabal recirculat d'A.C.S. 

Diàmetre de la canonada (polzades) Cabal recirculat (l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

1
1/4

 1100 

1
1/2

 1800 

2 3300  
  
 

2.1.3.3.- Aïllament tèrmic 

L'espessor de l'aïllament de les conduccions, tant en l'anada com en el retorn, s'ha 
dimensionat d'acord a l'indicat al 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE)' i les seves 'Instrucciones Tècnicas complementarias (ITE)'. 
 

2.1.3.4.- Dilatadors 

Per als materials metàl·lics s'ha aplicat l'especificat en la norma UNE 100 156:1989 i per als 
materials termoplàstics l'indicat en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En tot tram recte sense connexions intermitges amb una longitud superior a 25 m s'han de 
prendre les mesures oportunes per evitar possibles tensions excessives de la canonada, 
motivades per les contraccions i dilatacions produïdes per les variacions de temperatura. El 
millor punt per a col·locar-los es troba equidistant de les derivacions més pròximes en els 
muntants. 
 

2.1.4.- Equips, elements i dispositius de la instal·lació 
 
2.1.4.1.- Comptadors 

El calibre nominal dels diferents tipus de comptadors s'adequarà, tant en aigua freda com 
calenta, als cabals nominals i màxims de la instal·lació. 
 

2.1.4.2.- Grup de pressió 

Càlcul del dipòsit auxiliar d'alimentació 

El volum del dipòsit s'ha calculat en funció del temps previst d'utilització, aplicant la següent 
expressió: 

  
sent:  

V: Volum del dipòsit [l] 
Q: Cabal màxim simultani [dm

3
/s] 

t: Temps estimat (de 15 a 20) [min.] 
  

Càlcul de les bombes 

El càlcul de les bombes s'ha realitzat en funció del cabal i de les pressions d'arrancada i 
parada de la bomba (mínima i màxima, respectivament), sempre i quan no s'instal·lin bombes 
de cabal variable. En aquest segon cas, la pressió és funció del cabal sol·licitat en cada 
moment i sempre constant. 

El nombre de bombes a instal·lar en el cas d'un grup de tipus convencional, incloent les de 
reserva, s'ha determinat en funció del cabal total del grup. Es disposaran dues bombes per 
cabals de fins 10 dm

3
/s, tres per cabals de fins 30 dm

3
/s i quatre per més de 30 dm

3
/s. 

El cabal de les bombes es el màxim simultani de la instal·lació o cabal punta i es fixat per l'ús 
i necessitats de la instal·lació. 

La pressió mínima o d'arrencada (Pb) és el resultat de sumar l'alçada geomètrica d'aspiració 
(Ha), l'alçada geomètrica (Hg), la pèrdua de càrrega del circuit (Pc) i la pressió residual a 
l'aixeta, clau o fluxor (Pr). 

  

 · ·60V Q t
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Càlcul del dipòsit de pressió 

Per a la pressió màxima s'ha adoptat un valor que limita el número d'arrencades i parades 
del grup perllongant d'aquesta manera la vida útil del mateix. Aquest valor està comprès 
entre 2 i 3 bar per sobre del valor de la pressió. 

El càlcul del seu volum s'ha realitzat amb la fórmula següent: 

  
sent:  

Vn: Volum útil del dipòsit de membrana [l] 
Pb: Pressió absoluta mínima [m.c.a.] 
Va: Volum mínim d'aigua [l] 
Pa: Pressió absoluta màxima [m.c.a.] 

  
 

2.2.- Dimensionat  

2.2.1.- Escomeses 

Tub de polietilè PE 100, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2  

Càlcul hidràulic de les escomeses 

Tram 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

1-2 0.48 0.55 35.82 0.21 7.49 0.30 28.00 32.00 3.38 0.24 29.50 28.96 

  

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
  
  

 

 

 

 
 

2.2.2.- Tubs d'alimentació 

Tub d'acer galvanitzat segons UNE 19048  

Càlcul hidràulic dels tubs d'alimentació 

Tram 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

2-3 0.38 0.43 35.82 0.21 7.49 -0.30 41.90 40.00 1.51 0.03 24.96 24.73 

  

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
  
  
 

2.2.3.- Grups de pressió 

Grup de pressió, amb 2 bombes centrífugues electròniques multietapes verticals, unitat de 
regulació electrònica potència nominal total de 2,2 kW (5).  

Càlcul hidràulic dels grups de pressió 

Gp 
Qcal 

(m³/h) 
Pcal 

(m.c.a.) 
Qdis 

(m³/h) 
Pdis 

(m.c.a.) 
Vdep 
(l) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

5 7.49 5.90 7.49 5.90 24.00 23.66 29.56 

  

Abreviatures utilitzades 

Gp Grup de pressió Pdis Pressió de disseny 

Qcal Cabal de càlcul Vdep Capacitat del dipòsit de membrana 

Pcal Pressió de càlcul Pent Pressió d'entrada 

Qdis Cabal de disseny Psort Pressió de sortida 
  
  

 

 

 
 

/Vn Pb Va Pa 
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2.2.4.- Instal·lacions particulars  

2.2.4.1.- Instal·lacions particulars 

Tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2 

Càlcul hidràulic de les instal·lacions particulars 

Tram Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 

(m³/h) 
K 

Q 
(m³/h) 

h 
(m.c.a.) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psort 
(m.c.a.) 

3-4 
Instal·lació 
interior (F) 

0.11 0.12 35.82 0.21 7.49 0.00 32.60 40.00 2.49 0.03 24.73 23.70 

4-5 
Instal·lació 
interior (F) 

0.18 0.21 35.82 0.21 7.49 0.00 32.60 40.00 2.49 0.04 23.70 23.66 

5-6 
Instal·lació 
interior (F) 

2.33 2.68 35.82 0.21 7.49 0.00 32.60 40.00 2.49 0.56 29.56 29.01 

6-7 
Instal·lació 
interior (F) 

0.11 0.13 7.34 0.43 3.16 0.00 20.40 25.00 2.68 0.05 29.01 28.95 

7-8 
Instal·lació 
interior (C) 

11.72 13.48 7.34 0.43 3.16 0.00 20.40 25.00 2.68 5.75 28.95 19.35 

8-9 
Instal·lació 
interior (C) 

2.74 3.15 6.91 0.44 3.05 0.00 20.40 25.00 2.59 1.26 19.35 18.09 

9-10 
Instal·lació 
interior (C) 

2.41 2.77 3.46 0.59 2.03 0.00 16.20 20.00 2.74 1.63 18.09 15.95 

10-11 
Cambra 

humida (C) 
3.33 3.83 3.46 0.59 2.03 0.00 16.20 20.00 2.74 2.26 15.95 13.69 

11-12 
Cambra 

humida (C) 
0.40 0.46 3.02 0.62 1.87 0.00 16.20 20.00 2.52 0.23 13.69 13.46 

12-13 
Cambra 

humida (C) 
0.50 0.57 2.59 0.66 1.70 0.00 16.20 20.00 2.29 0.24 13.46 13.22 

13-14 
Cambra 

humida (C) 
0.38 0.43 2.16 0.70 1.51 0.00 12.40 16.00 3.48 0.56 13.22 12.65 

14-15 
Cambra 

humida (C) 
0.53 0.61 1.73 0.76 1.31 0.00 12.40 16.00 3.01 0.60 12.65 12.05 

15-16 
Cambra 

humida (C) 
0.34 0.40 1.30 0.83 1.08 0.00 12.40 16.00 2.47 0.27 12.05 11.78 

16-17 
Cambra 

humida (C) 
0.56 0.64 0.86 0.92 0.80 0.00 12.40 16.00 1.84 0.25 11.78 11.53 

17-18 Puntal (C) 2.86 3.29 0.43 1.00 0.43 1.10 12.40 16.00 0.99 0.43 11.53 10.00 
 
  
 

2.2.4.2.- Producció de A.C.S. 

Càlcul hidràulic dels equips de producció d'A.C.S. 

Referència Descripció 
Qcal 

(m³/h) 

Clau d'abonat Acumulador auxiliar d'A.C.S. 3.16 

  Acumulador auxiliar d'A.C.S. 3.16 

  

Abreviatures utilitzades 

Qcal Cabal de càlcul 
  
  

 
 

2.2.4.3.- Bombes de circulació  

Càlcul hidràulic de les bombes de circulació 

Ref Descripció 
Qcal 

(m³/h) 
Pcal 

(m.c.a.) 

  
Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 
0,071 kW 

0.45 0.59 

  
Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 
0,071 kW 

0.45 0.57 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref 
Referència de la unitat d'ocupació a la 
qual pertany la bomba de circulació 

Pcal Pressió de càlcul 

Qcal Cabal de càlcul     
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2.2.5.- Aïllament tèrmic 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per 
la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma 
elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per 
la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma 
elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per 
la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma 
elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per 
la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma 
elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
 
Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per la 
distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma 
elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 13,0 mm 
de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA BÀSICA HS-1 - PROTECCIÓ DAVANT LA 
HUMITAT 

3.1.- Terres 
 
3.1.1.- Grau d'impermeabilitat 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit als sòls que estan en contacte amb el terreny s'obté 
mitjançant la taula 2.3 de CTE DB HS 1, en funció de la presència d'aigua i del coeficient de 
permeabilitat del terreny. 

La presència d'aigua depèn de la posició relativa de cada sòl en contacte amb el terreny 
respecte al nivell freàtic. 

Coeficient de permeabilitat del terreny: Ks: 1 x 10
-4

 cm/s
(1)

  
  
 

3.1.2.- Condicions de les solucions constructives 

Solera C2+C3 
 
Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/B/20/I, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors 
homologats, amb: AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format per plafó 
rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de 50 mm de gruix, 
resistència tèrmica 1,45 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de 
polietilè de 0,2 mm d'espessor; AÏLLAMENT PERIMETRAL: aïllament tèrmic vertical format 
per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de 40 mm 
de gruix, resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un 
film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. 

Presència d'aigua: Baixa 

Grau d'impermeabilitat: 2
(1)

 

Tipus de terra: Solera
(2)

 

Tipus d'intervenció en el terreny: Subbase
(3)

 

Notes: 
(1)

 Aquesta dada s'obté de la taula 2.3, apartat 2.2 de DB HS 1 Protecció davant de la 
humitat. 
(2)

 Capa gruixuda de formigó recolzada sobre el terreny, que es disposa com a 
paviment o com a base per a un enrajolat. 
(3)

 Capa de bentonita de sodi sobre formigó de neteja ubicada sota terra. 

Constitució del terra: 

C2 Quan el terra es construeixi in situ ha d'utilitzar-se formigó de retracció moderada. 
C3 S'ha de realitzar una hidrofugació complementària del terra mitjançant l'aplicació d'un 

producte líquid enrubinador de porus sobre la superfície acabada del mateix. 
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3.1.3.- Punts singulars dels terres 

S'ha de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de 
continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema 
d'impermeabilització que s'utilitzi. 

Trobades del terra amb els murs: 
- En els casos establerts en la taula 2.4 de DB HS 1 Protecció davant de la humitat, la 

trobada ha de realitzar-se de la forma detallada a continuació. 
- Quan el terra i el mur siguin formigonats in situ, excepte en el cas de murs pantalla, s'ha de 

segellar la junta entre ambdós amb una banda elàstica embeguda en la massa del formigó 
a banda i banda de la junta. 

 
Trobaments terres i particions interiors 
- Quan el terra s'impermeabilitzi per l'interior, la partició no s'ha de donar sobre la capa de 

impermeabilització, sinó sobre la capa de protecció de la mateixa. 

 
 

3.2.- Façanes i mitgeres descobertes 
 
3.2.1.- Grau d'impermeabilitat 

El grau d'impermeabilitat mínim exigit a les façanes s'obté de la taula 2.5 de CTE DB HS 1, 
en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i del grau d'exposició al vent corresponents al 
lloc d'ubicació de l'edifici, segons les taules 2.6 i 2.7 de CTE DB HS 1. 

Classe de l'entorn en el qual està situat l'edifici: E1
(1)

 

Zona pluviomètrica de promitjos: III
(2)

 

Alçària de coronació de l'edifici sobre el terreny: 3.4 m
(3)

 

Zona eòlica: C
(4)

 

Grau d'exposició al vent: V3
(5)

 

Grau d'impermeabilitat: 3
(6)

 

Notes: 
(1)

 Classe d'entorn de l'edifici E1(Terreny tipus IV: Zona urbana, industrial o forestal). 
(2)

 Aquesta dada s'obté de la figura 2.4, apartat 2.3 de DB HS 1 Protecció davant de la 
humitat. 
(3)

 Per edificis de més de 100 m d'alçada i per aquells que estan pròxims a un desnivell 
molt pronunciat, el grau d'exposició al vent ha de ser estudiada segons el que s'ha 
disposat en DB SE-AE. 
(4)

 Aquesta dada s'obté de la figura 2.5, apartat 2.3 de HS1, CTE. 
(5)

 Aquesta dada s'obté de la taula 2.6, apartat 2.3 de HS1, CTE. 
(6)

 Aquesta dada s'obté de la taula 2.5, apartat 2.3 de HS1, CTE.  
  
 

3.2.2.- Condicions de les solucions constructives 

Façana cara vista de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no ventilada B3+C2+H1+J2+N2 
 
Façana cara vista de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no ventilada de 3 cm de gruix, 
composta de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc CV de 
formigó, llis hidròfug, color crema, rebuda amb morter de ciment M-10; REVESTIMENT 
INTERMEDI: arrebossat de ciment, a bona vista, acabat superficial rugós, amb morter de 
ciment hidròfug M-5; Aïllant tèrmic: aïllament format per escuma rígida de poliuretà projectat 
de 40 mm d'espessor mínim; FULLA INTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de fàbrica de maó 
ceràmic buit (maó), per revestir, rebuda amb morter de ciment M-5. 

Revestiment exterior: No 

Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 (B3+C1, Taula 2.7, CTE DB HS1)  
  

Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua: 
B3 S'ha de disposar d'una barrera de resistència molt alta a la fixació. Es consideren com a 

tal els següents: 

- Una cambra d'aire ventilada i un aïllant no hidròfil de les següents característiques: 
- La cambra s'ha de disposar pel costat exterior de l'aïllant; 
- S'ha de disposar, en la part inferior de la càmera i quan aquesta quedi 

interrompuda, un sistema de recollida i evacuació de l'aigua filtrada a la mateixa 
(vegi's l'apartat 2.3.3.5 de DB HS 1 Protecció davant de la humitat); 

- L'espessor de la cambra ha d'estar comprès entre 3 i 10 cm; 
- S'han de disposar obertures de ventilació de la que l'àrea efectiva total sigui com a 

mínim igual a 120 cm² per cada 10 m² de pany de façana entre forjats repartides al 
50 % entre la part superior i la inferior. Es Poden utilitzar com a obertures reixetes, 
nafres mancades de morter, juntes obertes en els revestiments discontinus que 
tinguin una amplària major que 5 mm o altra solució que produeixi el mateix efecte. 

- Revestiment continu intermedi en la cara interior de la fulla principal, de les següents 
característiques: 

- Estanquitat a l'aigua suficient perquè l'aigua de filtració no entri en contacte amb la 
fulla del tancament disposada immediatament per l'interior del mateix; 

- Adherència al suport suficient per a garantir la seva estabilitat; 
- Permeabilitat suficient al vapor per a evitar la seva deterioració com a 

conseqüència d'una acumulació de vapor entre ell i la fulla principal; 
- Adaptació als moviments del suport i comportament molt bo davant de la fissuració, 

de manera que no es fissuri degut als esforços mecànics produïts pel moviment de 
l'estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i amb l'alternança dia-
nit, ni per la retracció pròpia del material constituent d'aquest; 

- Estabilitat enfront dels atacs físics, químics i biològics que eviti la degradació de la 
seva massa. 
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Composició de la fulla principal: 
C2 S'ha d'utilitzar una fulla principal d'espessor alt. Es considera com a tal una fàbrica 

agafada amb morter de: 

- 1 peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no existeixi revestiment 
exterior o quan existeixi un revestiment exterior discontinu o un aïllant exterior fixats 
mecànicament; 

- 24 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 

Higroscopicitat del material component de la fulla principal: 
H1 S'ha d'utilitzar un material de higroscopicitat baixa, que correspon a una fàbrica de: 

- Maó ceràmic de succió ≤ 4,5 kg/(m².min), segons l'assaig descrit en UNE EN 772-
11:2001 i UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 

- Pedra natural d'absorció ≤ 2 %, segons l'assaig descrit en UNE-EN 13755:2002. 

Resistència a la filtració de les juntes entre les peces que composen la fulla principal: 
J2 Les juntes han de ser de resistència alta a la filtració. Es consideren com a tals les juntes 

de morter amb addició d'un producte hidròfug, de les següents característiques: 

- Sense interrupció excepte, en el cas de les juntes dels blocs de formigó, que 
s'interrompen en la part intermitja del full; 

- Juntes horitzontals nafrades o de bec de flauta; 
- Quan el sistema constructiu així ho permeti, amb un rejuntat d'un morter més ric. 

Resistència a la filtració del revestiment intermedi en la cara interior de la fulla principal: 
N2 S'ha d'utilitzar un revestiment de resistència alta a la filtració. Es considera com a tal un 

arrebossat de morter amb additius hidrofugants amb un espessor mínim de 15 mm o un 
material adherit, continu, sense juntes i impermeable a l'aigua del mateix espessor. 

 

 

3.2.3.- Punts singulars de les façanes 

S'han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, així com 
les de continuïtat o discontinuïtat relatives al sistema d'impermeabilització que s'empri. 

Juntes de dilatació: 
- S'han de disposar de juntes de dilatació en el full principal de tal forma que cada 
junta estructural coincideixi amb una d'elles i que la distància entre juntes de dilatació 
contigües sigui, com a màxim, la que la figura de la taula 2.1 Distància entre juntes de 
moviment de fàbriques sostingudes de DB-SE-F Seguretat estructural: Fàbrica. 

 

Distància entre juntes de moviment de fàbriques sostingudes 

Tipus de fàbrica 
Distància entre les juntes 

(m) 

de pedra natural 30 

de peces de formigó cel·lular en autoclau 22 

de peces de formigó ordinari 20 

de pedra artificial 20 

de peces d'àrid lleuger (excepte pedra tosca o argila 
expandida) 

20 

de peces de formigó lleuger de pedra tosca o argila 
expandida 

15 

  

En les juntes de dilatació del full principal ha de col·locar-se un segellant sobre un replè 
introduït en la junta. S'han d'utilitzar replens i segellants de materials que tinguin una 
elasticitat i una adherència suficients per absorbir els moviments del full previstos i que 
siguin impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant ha de 
ser major o igual que 1 cm i la relació entre el gruix i la seva amplada ha d'estar compresa 
entre 0,5 i 2. En façanes arrebossades s'han d'enrasar amb el parament de la fulla principal 
sense arrebossar. Quan s'utilitzin xapes metàl·liques en les juntes de dilatació, s'ha de 
disposar de les mateixes de tal forma que aquestes cobreixin, a ambdós costats de la junta, 
una banda de mur de 5 cm com a mínim i cada xapa ha de fixar-se mecànicament en dita 
banda i segellar-se en el seu extrem corresponent (vegi's la següents figura). 

- El revestiment exterior ha d'estar provist de juntes de dilatació de tal forma que la 
distància entre juntes contigües sigui suficient per evitar el seu esquerdament. 

 

 

 

 

1. Segellant 

2. Reblert 

3. Arrebossat 

4. Xapa metàl·lica 

5. Segellat 
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Arrancada de la façana des de la fonamentació: 
- S'ha de disposar d'una barrera impermeable que cobreixi tot el gruix de la façana a més de 

15 cm per sobre del nivell del terra exterior per evitar l'ascens d'aigua per capil·laritat o 
adoptar-se una altra solució que produeixi el mateix efecte. 

 - Quan la façana estigui constituïda per un material porós o tingui un revestiment 
porós, per protegir-la de les esquitxades, s'han de disposar d'un sòcol d'un material el 
coeficient de succió del qual sigui menor que el 3%, de més de 30 cm d'alçada sobre el 
nivell del terra exterior que cobreixi l’impermeabilitzant del mur o de la barrera 
impermeable disposada entre el mur i la façana, i segellar-se la unió amb la façana en la 
part superior, o s'ha d'adoptar una altra solució que produeixi el mateix efecte (vegi's la 
següent figura). 

 

1.Sòcol 
2.Façana 
3.Barrera 

impermeable 
4.Fonamentació 
5.Terra exterior 

 
 

- Quan no sigui necessària la disposició del sòcol, la rematada de la barrera impermeable en 
l'exterior de la façana ha de realitzar-se segons el que s'ha descrit en l'apartat 2.4.4.1.2 de 
DB HS 1 Protecció davant de la humitat o disposant un segellat. 

Punts de trobada de la façana amb els forjats: 
- Quan en altres casos es disposa una junta de dessolidarització, aquesta ha de tenir les 

característiques anteriorment mencionades. 

Punts de trobada entre la façana amb els suports: 
- Quan la fulla principal estigui interrompuda pels suports, en el cas de façana amb 

revestiment continu, s'ha de reforçar aquest amb armadures disposades en tota la llargada 
del suport de tal forma que el sobrepassin 15 cm per ambdós costats. 

 
 
 

- Quan la fulla principal estigui interrompuda pels suports, se es col·loquen peces de menor 
gruix que la fulla principal per la part exterior dels suports, per aconseguir l'estabilitat 
d'aquestes peces, s'ha de disposar d'una armadura o qualsevol altra solució que produeixi 
el mateix efecte (vegi's la següent figura).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Punt de trobada de la càmera d'aire ventilada amb els forjats i les llindes: 
- Quan la càmera quedi interrompuda per un forjat o una llinda, s'ha de disposar un sistema 

de recollida i evacuació de l'aigua filtrada o condensada en la mateixa. 

- Com a sistema de recollida d'aigua s'ha d'utilitzar un element continu impermeable (lamina, 
perfil especial, etc.) disposat en tot el fons de la càmera, amb inclinació cap a l'exterior, de 
tal manera que la vora superior estigui situada, com a mínim, a 10 cm del fons i a menys de 
3 cm per sobre del punt més alt del sistema d'evacuació (vegi's la següent figura). Quan es 
disposi una làmina, aquesta s'ha d'introduir en la fulla exterior de tot el seu gruix. 

- Per l'evacuació s'ha de disposar un dels següents sistemes: 
Un conjunt de tubs de material estanc que condueixin l'aigua a l'exterior, separats 1,5 m 
com a màxim (vegi's la següent figura); 

 
I. Interior 

E. Exterior 

1. Fulla principal 

2. Sistema d'evacuació 

3. Sistema de recollida 

4. Cambra 

5. Fulla interior 

6. Nafra desprovista de morter 

7. Sistema de recollida i evacuació 

I. Interior 

E. Exterior 
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Un conjunt de nafres de la primera filada desprovistes de morter, separades 1,5 m com a 
màxim, en tota la llargada de les quals es prolonga fins l'exterior l'element de recollida 
disposat en el fons de la cambra. 

Punt de trobada de la façana amb la fusteria: 
- S'ha de segellar la junta entre el cèrcol i el mur amb un cordó que ha d'estar 
introduït en una nafrada practicada en el mur de forma que quedi encaixat entre dos 
vores paral·leles. 

 

1.Fulla principal 
2.Barrera impermeable 

3.Segellat 
4.Cèrcol 

5.Presetge 
6.Fulla interior 

 
 

- Quan la fusteria estigui retranquejada respecte el parament exterior de la façana, s'ha de 
rematar el rebaix amb un vertidor d’aigües per evacuar cap a l'exterior l'aigua de la pluja 
que arribi a ell i evitar que assoleixi la part de la façana immediatament inferior al mateix i 
disposar-se un trencaaigües en el llinda per evitar que l'aigua de la pluja discorri per la part 
inferior del llinda cap a la fusteria o adoptar-se solucions que produeixin els mateixos 
efectes. 

- L'abocador d'aigües ha de tenir un pendent cap a l'exterior de 10 com a mínim, ha de ser 
impermeable o disposar-se sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es 
prolongui per la part del darrera i per ambdós costats de l'abocador d'aigües i que tingui un 
pendent cap a l'exterior de 10 com a mínim. L'abocador d'aigües ha de disposar d'un 
trencaaigües en la cara inferior del sortint, separat del parament exterior de la façana 
almenys 2 cm, i la seva entrega lateral en el muntant ha de ser de 2 cm com a mínim 
(vegi's la següent figura). 

- La junta de les peces amb trencaaigües ha de tenir la forma del mateix per no 
crear, a través d'ella, un pont cap a la façana. 

 

1.Pendent cap a l'exterior 
2.Trencaaigües 

3.Abocador d'aigües 
4.Barrera impermeable 

5.Abocador d'aigües 
6.Secció 
7.Planta 
I. Interior 

E. Exterior 

 
 

Muralleta i acabaments superiors de les façanes: 
- Les muralletes s'han de rematar amb cavallons per evacuar l'aigua de la pluja que arribi a 

la seva part superior i evitar que assoleixi la part de la façana immediatament inferior al 
mateix o s'ha d'adoptar una altra solució que produeixi el mateix efecte. 

- Els cavallons han de tenir una inclinació de 10 com a mínim, han de disposar de 
trencaaigües en la cara inferior dels sortints cap als que discorre l'aigua, separats dels 
paraments corresponents de la muralleta almenys 2 cm i han de ser impermeables o s'han 
de disposar sobre una barrera impermeable que tingui una pendent cap a l'exterior de 10 
com a mínim. S'ha de disposar de juntes de dilatació cada dos peces quan siguin de pedra 
o prefabricades i cada 2 m quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons s'han de 
realitzar de tal manera que siguin impermeables amb segellat adequat. 

Ancoratges a la façana: 
- Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o màstils es realitzin en un pla 

horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana s'han de realitzar de tal forma 
que s'obstaculitzi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de 
goma, una peça metàl·lica o un altre element que produeixi el mateix efecte. 
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Volada i cornises: 
- Les volades i les cornises de constitució continua han de tenir una pendent cap a l'exterior 

per evacuar l'aigua de 10 com a mínim i els que sobresurtin més de 20 cm del pla de la 
façana han de: 

a) Ser impermeables o tenir la cara superior protegida per una barrera impermeable, per 
evitar que l'aigua es filtri a través d'ells; 

b) Disposar en la trobada del parament vertical d'elements de protecció prefabricats o 
realitzats in situ que s’estenguin cap a dalt almenys 15 cm i l'acabament superior del 
qual es resolgui de manera similar a la descrita en l'apartat 2.4.4.1.2 de DB HS 1 
Protecció davant de la humitat, per evitar que l'aigua es filtri en la trobada i en 
l'acabament; 

c) Disposar d'un trencaaigües en la vora exterior de la cara inferior per evitar que l'aigua 
de la pluja evacuada assoleixi la façana per la part immediatament inferior del mateix. 

- En el cas que no s'ajustin a les condicions abans exposades s'ha d'adoptar una altra 
solució que produeixi el mateix efecte. 

- La junta de les peces amb trencaaigües ha de tenir la forma del mateix per no crear, a 
través d'ella, un pont cap a la façana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.- Cobertes planes 
 
3.3.1.- Condicions de les solucions constructives 

Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, impermeabilització mitjançant 
làmines asfàltiques. (Forjat reticular) 
 
REVESTIMENT EXTERIOR: Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus 
invertida, composta de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment escumat; 
impermeabilització bicapa adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 
LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada amb emprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de betum 
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior amb bufador, 
sense coincidir les seves juntes; capa separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de 
polièster; aïllament tèrmic: plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION", de 100 mm de gruix; capa separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de 
polièster; capa de protecció: còdol de 16 a 32 mm de diàmetre. 

ELEMENT ESTRUCTURAL 

Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S; formada per: forjat reticular, horitzontal, de cantell 40 = 35+5 cm; nervis "in situ" de 12 
cm, intereix 80 cm; cassetó de poliestirè expandit, 68x68x35 cm; malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; pilars. 

REVESTIMENT DEL SOSTRE 

Sostre suspès continu, amb cambra d'aire de 30 cm d'alçada, compost de: AÏLLAMENT: 
aïllament acústic format per plafó de llana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION", de 45 mm d'espessor; SOSTRE SUSPÈS: fals sostre continu per revestir, 
situat a una alçada menor de 4 m, de plaques nervades de guix, de 100x60 cm, amb acabat 
llis, mitjançant barres metàl·liques; ACABAT SUPERFICIAL: pintura plàstica amb textura 
llisa, color blanc, acabat mat, mà de fons i dues mans d'acabat. 

Tipus: No transitable 

Formació de pendents:   

Pendent 
mínima/màxima: 

1.0 % / 5.0 %
(1)

 

Aïllant tèrmic
(2)

:   

Material aïllant tèrmic: 
Poliestirè extrusor Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION" 

Gruix: 10.0 cm
(3)

 

Barrera contra el vapor: Impermeabilització asfàltica bicapa adherida 

Tipus 
d'impermeabilització: 

  

Descripció: Material bituminós/bituminós modificat 
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Notes: 
(1)

 Aquesta dada s'obté de la taula 2.9 de DB HS 1 Protecció davant de la humitat. 
(2)

 Segons es determina en DB HE 1 Estalvi d'energia. 
(3)

 S'ha de disposar una capa separadora sota l'aïllant tèrmic, quan s'hagi d'evitar el 
contacte entre materials químicament incompatibles.  

  

Sistema de formació de pendents 
- El sistema de formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant 

les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per la 
rebuda o fixació de la resta de components. 

- Quan el sistema de formació de pendents sigui l'element que serveix de suport a la capa 
d'impermeabilització, el material que el constitueix ha de ser compatible amb el material 
impermeabilitzant i amb la forma d'unió de dit impermeabilitzant a ell. 

Aïllant tèrmic: 
- El material de l'aïllant tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per 

proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront les sol·licitacions mecàniques. 

- Quan l'aïllant tèrmic estigui en contacte amb la capa d'impermeabilització, ambdós 
materials han de ser compatibles; en cas contrari ha de disposar-se d'una capa separadora 
entre ells. 

- Quan l'aïllant tèrmic es disposi sobre la capa d'impermeabilització i quedi exposat al 
contacte amb l'aigua, aquest aïllant ha de tenir unes característiques adequades per a 
aquesta situació. 

Capa d'impermeabilització: 
- Quan es disposi una capa d'impermeabilització, aquesta s'ha d'aplicar i fixar-se d'acord 

amb les condicions per a cada tipus de material constitutiu de la mateixa. 

- Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats: 
- Les làmines poden ser d'oxiasfalt o de betum modificat. 
- Quan la pendent de la coberta estigui compresa entre 5 i 15%, s'ha d'utilitzar sistemes 

adherits. 
- Quan es requereixi independitzar l'impermeabilitzant de l'element que li serveix de 

suport per millorar l'absorció de moviments estructurals, s'han d'utilitzar sistemes no 
adherits. 

- Quan s'utilitzin sistemes no adherits s'ha de fer servir una capa de protecció pesada. 

 

 

Capa de protecció: 
- Quan es disposi una capa de protecció, el material que forma la capa ha de ser resistent a 

la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes i ha de tenir un pes suficient 
per contrarestar la succió del vent. 

- Capa de grava: 
- La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. 
- La grava solta només es pot utilitzar en cobertes la pendent de les quals sigui menor 

que el 5%. 
- La grava ha d'estar neta i mancar de substàncies estranyes. El seu tamany ha d'estar 

compres entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa el gruix de la qual sigui igual a 5 cm 
com a mínim. S'ha d'establir el llast de grava adequat en cada part de la coberta en 
funció de les diferents zones d'exposició en la mateixa. 

- S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un 
material apte per cobertes transitables amb l'objectiu de facilitar el trànsit en la coberta 
per realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema. 

 

 

3.3.2.- Punts singulars de les cobertes planes 

S'ha de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de 
continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema 
d'impermeabilització que s'utilitzi. 
 

Juntes de dilatació: 
- S'han de disposar juntes de dilatació de la coberta i la distància entre juntes de dilatació 

contigües han de ser, com a màxim 15 m. Sempre que existeixi una trobada amb un 
parament vertical o una junta estructural ha de disposar-se una junta de dilatació coincidint 
amb ells. Les juntes han d'afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l'element 
que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes de dilatació han de ser roms, amb 
un angle de 45° aproximadament, i l'amplada de la junta ha de ser major que 3 cm. 

- En les juntes s'ha de col·locar un segellant disposat sobre un replè introduït en el seu 
interior. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la 
coberta. 
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Punt de trobada de la coberta amb un parament vertical: 
- La impermeabilització ha de prolongar-se pel parament vertical fins una alçada de 
20 cm com a mínim per sobre la protecció de la coberta (vegi's la següent figura). 

 

 

 
1.Parament vertical 

2.Impermeabilització 
3.Protecció 
4.Coberta 

 

 
 

- El punt de trobada amb el parament s'ha de realitzar arrodonit amb un radi de curvatura de 
5 cm, aproximadament, o aixamfranant-se una mesura anàloga segons el sistema 
d'impermeabilització. 

- Perquè l'aigua de les precipitacions o la que llisqui pel parament no es filtri per l'acabament 
superior de la impermeabilització, dit acabament s'ha de realitzar d'alguna de les següents 
formes o de qualsevol altra que produeixi el mateix efecte: 

a) Mitjançant una esbrossada de 3x3 cm com a mínim en la que s'ha de rebre la 
impermeabilització amb morter en bisell formant, aproximadament, un angle de 30° 
amb l'horitzontal i arrodonint l'aresta del parament; 

b) Mitjançant un reculada la profunditat del qual respecte la superfície externa del 
parament vertical ha de ser major a 5 cm i l'alçada del qual per sobre la protecció de 
la coberta ha de ser major a 20 cm; 

c) Mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d'una pestanya almenys en la seva 
part exterior, que serveixi de base a un cordill de segellat entre perfil i el mur. Si en la 
part inferior no porta pestanya, l'aresta ha de ser arrodonida per evitar que pugui fer-
se malbé la làmina. 

 

Punt de trobada de la coberta amb la vora lateral: 
- El punt de trobada s'ha de realitzar mitjançant una de les formes següents: 

a) Prolongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre la part frontal de la volada 
o el parament; 

b) Disposant-se un perfil angular amb l'ala horitzontal, que ha de tenir una amplada 
major que 10 cm, ancorada al faldó de tal forma que l'ala vertical despengi per la part 
exterior del parament com un trencaaigües i allargant la impermeabilització sobre l'ala 
horitzontal. 

 

Punt de trobada de la coberta amb una bonera o un canaló: 
- La bonera o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d'un material compatible amb el 

tipus d'impermeabilització que s'utilitzi i s'ha de disposar d'una ala de 10 cm d'amplada com 
a mínim en la vora superior. 

- La bonera o el canaló ha d'estar provist d'un element de protecció per retenir els sòlids que 
puguin empestar el baixant. En cobertes transitables, aquest element ha d'estar enrasat 
amb la capa de protecció i en cobertes no transitables, aquest element ha de sobresortir de 
la capa de protecció. 

- L'element que serveix de suport de la impermeabilització ha de rebaixar-se al 
voltant de les boneres o en tot el perímetre dels canelons (vegi's la següent figura) el 
suficient per a què després d'haver-se disposat l'impermeabilitzant segueixi existint una 
pendent adequada en el sentit de l'evacuació. 

 

1.Bonera 
2.Rebaixada de suport 

 
- La impermeabilització ha de allargar-se 10 cm, com a mínim, per sobre les ales. 

- La unió de la impermeabilització amb la bonera o el canaló ha de ser estanca. 
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- Quan la bonera es disposi en la part horitzontal de la coberta, s'ha de situar separat 50 cm, 
com a mínim, dels punts de trobada amb els paraments verticals o en qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. 

- La vorera superior de la bonera ha de quedar per sota el nivell d'escolament de la coberta. 

- Quan la bonera es disposi en un parament vertical, la bonera ha de tenir secció 
rectangular. S'ha de disposar un impermeabilitzant que cobreixi l'ala vertical, que s’estengui 
fins 20 cm, com a mínim, per sobre la protecció de la coberta i l'acabament superior del 
qual es faci segons el que s'ha descrit en l'apartat 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protecció davant 
de la humitat. 

- Quan es disposi un caneló, la seva vora superior ha de quedar per sota el nivell 
d'escolament de la coberta i ha d'estar fixat a l'element que serveix de suport. 

- Quan el caneló es disposi en el punt de trobada amb un parament vertical, l'ala del caneló 
de la part del punt de trobada ha d'ascendir pel parament i ha de disposar una banda 
impermeabilitzant que cobreixi la vora superior de l'ala, de 10 cm, com a mínim, d'amplada 
centrada sobre aquesta vora resolta segons el que s'ha descrit en l'apartat 2.4.4.1.2 de DB 
HS 1 Protecció davant de la humitat. 

Sobreeixidors: 
- En les cobertes planes que tinguin un parament vertical que les delimiti en tot el seu 

perímetre, han de disposar-se sobreeixidors en els següents casos: 

a) Quan en la coberta existeixi un sol baixant; 
b) Quan es proveeixi que, si s'empasta un baixant, degut a la disposició dels baixants o 

de les vessants de la coberta, l'aigua acumulada no pugui evacuar per altres 
baixants; 

c) Quan l'obturació d'un baixant pugui produir una càrrega en la coberta que 
comprometi l'estabilitat de l'element que serveix de suport resistent. 

 
- La suma de les àrees de les seccions dels sobreeixidors ha de ser igual o major que 

la suma de les de baixants que evacuen l'aigua de la coberta o de la part de la 
coberta a la què serveixin. 

 

 

 

- El sobreeixidor ha de disposar-se a una alçada intermitja entre la del punt més baix i 
la del més alt de l'entrega de la impermeabilització al parament vertical (vegi's la 
següent figura) i en tot cas a un nivell més baix de qualsevol accés a la coberta. 

 

 
1.Parament vertical 

2.Sobreeixidor 
3.Impermeabilització  

 

 

 

- El sobreeixidor ha de sobresortir 5, com a mínim, de la cara exterior del parament vertical i 
disposar-se amb un pendent favorable a l'evacuació. 

Punt de trobada de la coberta amb elements passants: 
- Els elements passants s'han de situar separats 50 cm, com a mínim, dels punts de trobada 

amb els paraments verticals i dels elements que sobresurtin de la coberta. 
- S'han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ, que han d'ascendir 

per l'element passant 20 cm, com a mínim, per sobre de la protecció de la coberta. 
 

Ancoratge d'elements: 
- Els ancoratges d'elements han de realitzar-se d'una de les següents formes: 

a) Sobre un parament vertical per sobre l'acabament de la impermeabilització; 
b) Sobre la paret horitzontal de la coberta de forma anàloga a l'establerta pels punts de 

trobada amb els elements passants o sobre una bancada recolzada en la mateixa. 
 

Racons i cantonades 
- En els racons i les cantonades s'han de disposar d'elements de protecció prefabricats o 

realitzats in situ fins una distància de 10 cm, com a mínim, des del vèrtex format pels dos 
plànols que conformen el racó o la cantonada i el pla de la coberta. 
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Accessos i obertures: 
- Els accessos i les obertures situades en un parament vertical han de realitzar-se d'una de 

les següents formes: 

a) Disposant un desnivell de 20 cm d'alçada, com a mínim, per sobre de la protecció de 
la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que el cobreixi i ascendeixi pels laterals 
del forat fins una alçada de 15 cm, com a mínim, per sobre d'aquest desnivell; 

b) Disposant-los retranquejats respecte del parament vertical 1 m, com a mínim. El terra 
fins l'accés ha de tenir un pendent de 10% cap a fora i ha de ser tractat com la 
coberta, excepte pels casos d'accés en balconeres que aboquen l'aigua lliurement 
sense avantpits, on el pendent mínima és del 1%. 

 
- Els accessos i les obertures situades en el parament horitzontal de la coberta s'han de 

realitzar disposant, al voltant del forat, un avantpit d'una alçada per sobre la protecció de la 
coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzant segons el que s'ha descrit en l'apartat 
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protecció davant de la humitat. 
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E. SANEJAMENT 

ÍNDEX 

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
1.1.- Objecte del projecte 
1.2.- Titular 
1.3.- Emplaçament 
1.4.- Legislació aplicable 
1.5.- Descripció de la instal·lació 
1.5.1.- Descripció general 
1.6.- Característiques de la instal·lació 
1.6.1.- Canonades per a aigües residuals 
1.6.1.1.- Xarxa de petita evacuació 
1.6.1.2.- Baixants 
1.6.1.3.- Col·lectors 
1.6.2.- Canonades per a aigües pluvials 
1.6.2.1.- Baixants 
1.6.2.2.- Canaletes de drenatge 
1.6.2.3.- Col·lectors 
1.6.3.- Canonades per a aigües mixtes 
1.6.3.1.- Col·lectors 
1.6.3.2.- Connexió de servei 
  
2.- CÀLCULS 
2.1.- Bases de càlcul 
2.1.1.- Xarxa d'aigües residuals 
2.1.2.- Xarxa d'aigües pluvials 
2.1.3.- Col·lectors mixtos 
2.1.4.- Xarxes de ventilació 
2.1.5.- Dimensionament hidràulic 
2.2.- Dimensionat 
2.2.1.- Xarxa d'aigües residuals 
2.2.2.- Xarxa d'aigües pluvials 
2.2.3.- Col·lectors mixtos 
 

 

 

 

 

1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- Objecte del projecte 

L'objecte d'aquest projecte tècnic és especificar tots i cada un dels elements que componen 
la instal·lació d'evacuació d'aigües, així com justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el 
compliment de la Exigència Bàsica HS 5 Evacuació d'aigües del CTE. 

 
 

1.2.- Titular 

- 

 
  

1.3.- Emplaçament 

L'edifici 'Edifici de vestidors del camp de les Morunyedes' es troba situat a Sant Llorenç de 
Morunys. 

 
 

1.4.- Legislació aplicable 

En la realització del projecte s'ha tingut en compte el Document Bàsic HS Salubritat, així com 
la norma de càlcul UNE EN 12056 i les normes d'especificacions tècniques d'execució UNE 
EN 752 i UNE EN 476. 

 
 

1.5.- Descripció de la instal·lació  
1.5.1.- Descripció general 

Tipus de projecte: Edifici residencial 

 
 

1.6.- Característiques de la instal·lació 
 
1.6.1.- Canonades per a aigües residuals 
 
1.6.1.1.- Xarxa de petita evacuació 
Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, segons UNE-EN 1519-1, 
unió per electrofusió. 
 

1.6.1.2.- Baixants 

Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, de PVC, unió 
enganxada amb adhesiu. 
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1.6.1.3.- Col·lectors 

Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, 
de tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², segons UNE-EN 1401-1, 
amb junta elàstica. 

Col·lector soterrat en llosa de fonamentació, sense arquetes, mitjançant sistema integral 
enregistrable, en llosa de fonamentació, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular 
nominal 4 kN/m², segons UNE-EN 1401-1, amb junta elàstica. 
 

1.6.2.- Canonades per a aigües pluvials 
 
1.6.2.1.- Baixants 

Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, de PVC, sèrie B, segons UNE-EN 
1329-1, unió enganxada amb adhesiu. 
 

1.6.2.2.- Canaletes de drenatge 

Canaleta prefabricada de formigó polímer amb reixeta entramat d'acer galvanitzat, classe B-
125 segons UNE-EN 124. 
 

1.6.2.3.- Col·lectors 

Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, 
de tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², segons UNE-EN 1401-1, 
amb junta elàstica. 

Col·lector soterrat en llosa de fonamentació, sense arquetes, mitjançant sistema integral 
enregistrable, en llosa de fonamentació, de tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular 
nominal 4 kN/m², segons UNE-EN 1401-1, amb junta elàstica. 
 

1.6.3.- Canonades per a aigües mixtes 
 
1.6.3.1.- Col·lectors 

Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema integral enregistrable, 
de tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², segons UNE-EN 1401-1, 
amb junta elàstica. 
 

1.6.3.2.- Connexió de servei 

Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, de tub de PVC 
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², segons UNE-EN 1401-1, enganxat 
mitjançant adhesiu. 
 

 

 

 

2.- CÀLCULS  

2.1.- Bases de càlcul  

2.1.1.- Xarxa d'aigües residuals 
 

Xarxa de petita evacuació 

L'adjudicació d'unitats de desguàs a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims de sifons i 
derivacions individuals s'estableixen en la següent taula, en funció de l'ús (privat o públic). 

 Tipus d'aparell sanitari 

Unitats de 
desguàs 

Diàmetre mínim per al sifó i la derivació 
individual (mm) 

Ús 
privat 

Ús 
públic 

Ús privat Ús públic 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidet 2 3 32 40 

Dutxa 2 3 40 50 

Banyera (amb o sense dutxa) 3 4 40 50 

Vàter amb cisterna 4 5 100 100 

Wàter amb fluxor 8 10 100 100 

Urinari amb pedestal - 4 - 50 

Urinari suspès - 2 - 40 

Urinari en bateria - 3.5 - - 

Aigüera domèstica 3 6 40 50 

Aigüera industrial - 2 - 40 

Safareig 3 - 40 - 

Abocador - 8 - 100 

Font per a beure - 0.5 - 25 

Albelló 1 3 40 50 

Rentavaixelles domèstic 3 6 40 50 

Rentadora domèstica 3 6 40 50 

Cambra de bany (Vàter amb 
cisterna) 

7 - 100 - 

Cambra de bany (Wàter amb 
fluxor) 

8 - 100 - 

Lavabo (Vàter amb cisterna) 6 - 100 - 

Lavabo (Wàter amb fluxor) 8 - 100 -  
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Els diàmetres indicats en la taula són vàlids per a ramals individuals la longitud dels quals no 
sigui superior a 1,5 m. 

  

 

 

 

 Ramals col·lectors 

Per al dimensionament de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant, segons el 
nombre màxim d'unitats de desguàs i el pendent del ramal col·lector, s'ha utilitzat la taula 
següent. 

 

 Diàmetre 
(mm) 

Màxim número de UDs 
Pendent 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

100 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680  
  

 Baixants 

El dimensionament de les baixants s'ha realitzat d'acord amb la següent taula, en la qual es 
fa correspondre el nombre de plantes de l'edifici amb el nombre màxim d'unitats de desguàs i 
el diàmetre que li correspon a la baixant, sent el diàmetre de la mateixa constant en tota la 
seva altura i considerant també el màxim cabal que pot descarregar des de cada ramal en la 
baixant: 

 Ø 
(mm) 

Màxim número de UDs, per a una 
alçada de baixant de: 

Màxim número de UDs, en cada ramal, per a 
una alçada de baixant de: 

Fins a 3 plantes Més de 3 plantes Fins a 3 plantes Més de 3 plantes 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1100 280 200 

160 1208 2240 1120 400 

200 2200 3600 1680 600 

250 3800 5600 2500 1000 

315 6000 9240 4320 1650  
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Els diàmetres mostrats, obtinguts a partir de la taula 4.4 (CTE DB HS 5), garanteixen una 
variació de pressió a la canonada més petita que 250 Pa, així com un cabal de manera tal 
que la superfície ocupada per l'aigua no supera un terç de la secció transversal de la 
canonada. 

Les desviacions respecte de la vertical s'han dimensionat amb igual secció a la baixant on 
escometen, degut a la qual formen angles amb la vertical inferiors a 45°. 

  

Col·lectors 

El diàmetre s´ha calculat a partir de la següent taula, en funció del nombre màxim d´unitats 
de desguàs i de la pendent 

 Diàmetre 
(mm) 

Màxim número de UDs 
Pendent 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000  
  

Els diàmetres mostrats, obtinguts de la taula 4.5 (CTE DB HS 5), garanteixen que, sota 
condicions de flux uniforme, la superfície ocupada per l'aigua no supera la meitat de la secció 
transversal de la canonada. 
 

 

 

 

 

 

2.1.2.- Xarxa d'aigües pluvials 
 

Xarxa de petita evacuació 

El nombre mínim de buneres, en funció de la superfície projectada horitzontalment de la 
coberta a la qual donen servei, s'ha calculat mitjançant la següent taula: 

  

Superfície de coberta en projecció horitzontal (m
2
) Nombre de buneres 

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m
2
  

  

  Canalons 

El diàmetre nominal del canaló amb secció semicircular d'evacuació d'aigües pluvials, per a 
una intensitat pluviomètrica donada (100 mm/h), s'obté de la taula següent, a partir del seu 
pendent i de la superfície a la qual dóna servei: 

 Màxima superfície de coberta en projecció horitzontal (m
2
) 

Pendent del canaló Diàmetre nominal del canaló (mm) 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250  
  

 Règim pluviomètric: 110 mm/h 

S'ha aplicat el següent factor de correcció a les superfícies equivalents: 

  
sent:  

f: factor de correcció 
i: intensitat pluviomètrica considerada 

  

La secció rectangular és un 10% superior a l'obtinguda com a secció semicircular. 

  

/100f i
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Baixants 
El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant 
d'aigües pluvials s'ha obtingut de la taula següent. 

 Superfície de coberta en projecció horitzontal(m
2
) Diàmetre nominal de la baixant (mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 

805 125 

1544 160 

2700 200  

Els diàmetres mostrats, obtinguts a partir de la taula 4.8 (CTE DB HS 5), garanteixen una 
variació de pressió a la canonada més petita que 250 Pa, així com un cabal de manera tal 
que la superfície ocupada per l'aigua no supera un terç de la secció transversal de la 
canonada. 
Règim pluviomètric: 110 mm/h. Igual que en el cas dels canalons, s'aplica el factor 'f' 
corresponent. 

 
Col·lectors 
El diàmetre dels col·lectors d'aigües pluvials per a una intensitat pluviomètrica de 100 mm/h 
s'ha obtingut en funció del seu pendent i de la superfície a la qual serveix, de la següent 
taula: 

Superfície projectada (m
2
) 

Pendent del col·lector Diàmetre nominal del col·lector 
(mm) 

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1228 160 

1070 1510 2140 200 

1920 2710 3850 250 

2016 4589 6500 315  

Els diàmetres mostrats, obtinguts de la taula 4.9 (CTE DB HS 5), garanteixen que, en règim 
permanent, l'aigua ocupa la totalitat de la secció transversal de la canonada. 
 

2.1.3.- Col·lectors mixtos 

Per a dimensionar els col·lectors de tipus mixt s'han transformat les unitats de desguàs 
corresponents a les aigües residuals en superfícies equivalents de recollida d'aigües, i s'ha 
sumat a les corresponents de les aigües pluvials. El diàmetre dels col·lectors s'ha obtingut en 
funció del seu pendent i de la superfície així obtinguda, segons la taula anterior de 
dimensionament de col·lectors d'aigües pluvials. 

La transformació de les unitats de desguàs en superfície equivalent per a un règim 
pluviomètric de 100 mm/h s'ha efectuat amb el següent criteri: 

  si el nombre d'unitats de desguàs és menor o igual que 250, la superfície equivalent és 
de 90 m²; 

  si el nombre d'unitats de desguàs és major que 250, la superfície equivalent és de 0,36 
x nº UD m². 

  
Règim pluviomètric: 110 mm/h 
S'ha aplicat el següent factor de correcció a les superfícies equivalents: 

 
  

sent:  
f: factor de correcció 
i: intensitat pluviomètrica considerada 

  

2.1.4.- Xarxes de ventilació 
 

Ventilació primària 

La ventilació primària té el mateix diàmetre que el de la baixant de la qual és prolongació, 
independentment de l'existència d'una columna de ventilació secundària. Es manté així la 
protecció del tancament hidràulic. 
 

2.1.5.- Dimensionament hidràulic 

El cabal s'ha calculat mitjançant la següent formulació: 

  Residuals (UNE-EN 12056-2) 

 
sent:  

Qtot: cabal total (l/s) 
Qww: cabal d'aigües residuals (l/s) 
Qc: cabal continu (l/s) 
Qp: cabal d'aigües residuals bombejat (l/s) /100f i

tot ww c pQ Q Q Q  
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sent:  

K: coeficient per freqüència d'ús 
Sum(UD): suma de les unitats de descàrrega 

  

  Pluvials (UNE-EN 12056-3) 

 
sent:  

Q: cabal (l/s) 
C: coeficient d'escorrentia 
I: intensitat (l/s.m

2
) 

A: àrea (m
2
) 

  

Les canonades horitzontals s'han calculat amb la següent formulació: 

S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Manning: 

 
 sent:  

Q: cabal (m
3
/s) 

n: coeficient de Manning 
A: àrea de la canonada ocupada pel fluid (m

2
) 

Rh: radi hidràulic (m) 
i: pendent (mm) 

  

Les canonades verticals es calculen amb la següent formulació: 

 Residuals 

S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Dawson i Hunter: 

  
sent:  

Q: cabal (l/s) 
r: nivell d'ompliment 
D: diàmetre (mm) 

  

 Pluvials (UNE-EN 12056-3) 

S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Wyly-Eaton: 

  
sent:  

QRWP: cabal (l/s) 
kb: rugositat (0.25 mm) 
di: diàmetre (mm) 
f: nivell d'ompliment 

  
 

2.2.- Dimensionat 
 

2.2.1.- Xarxa d'aigües residuals 

Connexió de servei 1 

Xarxa de petita evacuació 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

8-9 0.17 7.78 12.00 75 20.30 0.58 11.72 48.08 1.83 69 75 

9-10 1.55 2.36 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

9-11 1.05 3.49 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

9-12 1.19 3.07 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

9-13 1.83 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

8-14 0.16 6.85 12.00 75 20.30 0.58 11.72 49.90 1.75 69 75 

14-15 1.66 2.32 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

14-16 1.20 3.21 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

14-17 1.32 2.90 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

14-18 1.92 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

27-28 0.19 7.69 12.00 75 20.30 0.58 11.72 48.25 1.82 69 75 

28-29 1.95 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

28-30 1.28 3.06 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

28-31 1.03 3.80 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

28-32 1.46 2.68 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

27-33 0.19 6.85 12.00 75 20.30 0.58 11.72 49.90 1.75 69 75 

33-34 1.54 2.62 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 ww UDQ K Q C I A  
2 3 1 21

   hQ A R i
n

4 5 3 8 33.15 10   Q r D

4 1/6 8 3 5 32.5 10    RWP b iQ k d f
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Xarxa de petita evacuació 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

33-35 1.14 3.53 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

33-36 1.37 2.93 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

33-37 2.01 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

45-46 1.11 2.00 3.00 75 5.08 1.00 5.08 43.95 0.89 69 75 

46-47 0.47 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

45-48 0.51 4.79 2.00 56 3.38 1.00 3.38 44.36 1.12 50 56 

48-49 0.36 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

44-50 0.44 9.17 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

53-54 0.23 3.33 2.00 56 3.38 1.00 3.38 49.23 0.98 50 56 

54-55 0.46 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

53-56 0.84 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

60-61 0.20 3.80 2.00 56 3.38 1.00 3.38 47.38 1.03 50 56 

61-62 0.43 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

60-63 0.80 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

67-68 0.77 2.00 3.00 75 5.08 1.00 5.08 43.95 0.89 69 75 

68-69 0.53 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

67-70 0.54 4.85 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

66-71 0.60 6.67 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

76-77 0.39 3.38 2.00 56 3.38 1.00 3.38 49.03 0.98 50 56 

77-78 0.38 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

76-79 1.04 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

82-83 0.34 3.85 2.00 56 3.38 1.00 3.38 47.21 1.03 50 56 

83-84 0.47 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

82-85 1.12 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

92-93 0.16 10.71 12.00 75 20.30 0.58 11.72 43.90 2.06 69 75 

93-94 1.85 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

93-95 1.11 3.33 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

93-96 0.85 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

93-97 1.37 2.69 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

92-98 0.17 6.85 12.00 75 20.30 0.58 11.72 49.90 1.75 69 75 

Xarxa de petita evacuació 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

98-99 2.12 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

98-100 1.52 2.78 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

98-101 1.34 3.16 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

98-102 1.72 2.46 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

111-112 0.20 6.85 12.00 75 20.30 0.58 11.72 49.90 1.75 69 75 

112-113 1.47 2.60 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

112-114 1.03 3.74 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

112-115 1.25 3.06 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

112-116 1.92 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

111-117 0.14 8.79 12.00 75 20.30 0.58 11.72 46.43 1.92 69 75 

117-118 1.97 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

117-119 1.33 2.96 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

117-120 1.12 3.51 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

117-121 1.54 2.55 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

125-126 0.57 5.63 6.00 75 10.15 0.71 7.18 39.98 1.43 69 75 

126-127 1.19 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

126-128 0.65 3.64 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

126-129 1.07 2.23 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

130-131 1.65 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

130-132 0.44 4.47 10.00 110 16.92 1.00 16.92 38.82 1.62 101 110 

132-133 0.66 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

132-134 0.62 2.13 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

130-135 1.64 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

139-140 1.44 2.92 4.00 75 6.77 1.00 6.77 46.46 1.11 69 75 

140-141 0.65 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

140-142 0.52 2.49 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

143-144 0.27 6.90 12.00 90 20.30 0.71 14.36 42.21 1.84 83 90 

144-145 1.68 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 

144-146 0.80 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 

144-147 0.56 4.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 

148-149 0.43 1.83 10.00 110 16.92 1.00 16.92 49.92 1.17 101 110 
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Xarxa de petita evacuació 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

149-150 1.22 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

149-151 0.43 5.66 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

148-152 0.94 3.44 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

156-157 0.22 9.52 2.00 50 3.38 1.00 3.38 44.30 1.45 44 50 

157-158 0.18 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

156-159 1.22 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 101 110 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k) 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 

K Coeficient de simultaneïtat     
  
 

Connexió de servei 1 

 Baixants amb ventilació primària 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Qt 
(m³/h) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

7-19 4.90 24.00 75 15.35 73 75 

26-38 4.90 24.00 75 15.35 73 75 

43-51 4.90 10.00 75 11.96 73 75 

52-57 4.90 7.00 75 11.84 73 75 

59-64 4.90 7.00 75 11.84 73 75 

65-72 4.90 10.00 75 11.96 73 75 

75-80 4.90 7.00 75 11.84 73 75 

81-86 4.90 7.00 75 11.84 73 75 

91-103 4.90 24.00 75 15.35 73 75 

110-122 4.90 24.00 75 15.35 73 75 

124-136 4.90 26.00 90 17.96 88 90 

 Baixants amb ventilació primària 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Qt 
(m³/h) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

138-153 4.90 31.00 90 19.82 88 90 

155-160 4.90 7.00 75 11.84 73 75 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref. Referència en plans Qt Cabal total 

L Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior comercial 

UDs Unitats de desguàs Dcom Diàmetre comercial 

Dmin Diàmetre interior mínim     
  
  

Connexió de servei 1 

 Col·lectors 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

5-6 1.40 2.00 24.00 160 40.61 0.38 15.35 25.54 1.14 154 160 

6-7 1.26 16.52 24.00 110 40.61 0.38 15.35 25.14 2.52 105 110 

7-8 1.73 2.00 24.00 110 40.61 0.38 15.35 43.87 1.18 105 110 

4-26 0.61 34.24 24.00 110 40.61 0.38 15.35 20.96 3.26 105 110 

26-27 1.55 2.00 24.00 110 40.61 0.38 15.35 43.87 1.18 105 110 

39-40 5.97 2.00 48.00 160 81.22 0.28 22.53 31.09 1.27 154 160 

40-41 3.89 2.00 34.00 160 57.53 0.33 19.18 28.61 1.22 154 160 

41-42 7.29 2.00 24.00 160 40.61 0.41 16.58 26.56 1.17 154 160 

42-43 0.56 44.76 10.00 110 16.92 0.71 11.96 17.36 3.33 105 110 

43-44 0.06 2.00 10.00 110 16.92 0.71 11.96 38.25 1.10 105 110 

44-45 0.46 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 31.83 1.00 105 110 

42-52 0.49 49.57 7.00 110 11.84 1.00 11.84 16.85 3.44 105 110 

52-53 1.64 2.00 7.00 110 11.84 1.00 11.84 38.04 1.10 105 110 

42-58 1.00 2.00 7.00 160 11.84 1.00 11.84 22.43 1.06 154 160 

58-59 0.48 51.13 7.00 110 11.84 1.00 11.84 16.72 3.48 105 110 

59-60 1.62 2.00 7.00 110 11.84 1.00 11.84 38.04 1.10 105 110 

41-65 0.58 43.09 10.00 110 16.92 0.71 11.96 17.52 3.29 105 110 
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 Col·lectors 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

65-66 0.14 2.00 10.00 110 16.92 0.71 11.96 38.25 1.10 105 110 

66-67 0.72 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 31.83 1.00 105 110 

40-73 4.70 2.00 14.00 160 23.69 0.58 13.68 24.10 1.10 154 160 

73-74 1.04 2.00 7.00 160 11.84 1.00 11.84 22.43 1.06 154 160 

74-75 0.55 44.46 7.00 110 11.84 1.00 11.84 17.30 3.31 105 110 

75-76 1.30 2.00 7.00 110 11.84 1.00 11.84 38.04 1.10 105 110 

73-81 0.58 41.25 7.00 110 11.84 1.00 11.84 17.62 3.23 105 110 

81-82 1.43 2.00 7.00 110 11.84 1.00 11.84 38.04 1.10 105 110 

89-90 1.41 2.00 24.00 160 40.61 0.38 15.35 25.54 1.14 154 160 

90-91 1.23 16.67 24.00 110 40.61 0.38 15.35 25.09 2.53 105 110 

91-92 1.64 2.00 24.00 110 40.61 0.38 15.35 43.87 1.18 105 110 

88-110 0.58 35.56 24.00 110 40.61 0.38 15.35 20.76 3.30 105 110 

110-111 1.66 2.00 24.00 110 40.61 0.38 15.35 43.87 1.18 105 110 

123-124 0.83 27.66 26.00 110 43.99 0.41 17.96 23.90 3.16 105 110 

124-125 0.27 2.00 26.00 110 43.99 0.41 17.96 47.98 1.22 105 110 

125-130 1.10 2.07 20.00 110 33.84 0.58 19.54 49.90 1.27 105 110 

123-137 2.39 2.00 31.00 160 52.45 0.38 19.82 29.10 1.23 154 160 

137-138 0.99 22.98 31.00 110 52.45 0.38 19.82 26.33 3.05 105 110 

138-139 0.48 2.13 31.00 110 52.45 0.38 19.82 49.91 1.28 105 110 

139-143 0.13 2.26 27.00 110 45.68 0.45 20.43 49.92 1.32 105 110 

143-148 0.99 2.00 15.00 110 25.38 0.71 17.95 47.96 1.22 105 110 

154-155 0.85 29.55 7.00 110 11.84 1.00 11.84 19.12 2.87 105 110 

155-156 0.85 2.00 7.00 110 11.84 1.00 11.84 38.04 1.10 105 110 

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k) 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 

K Coeficient de simultaneïtat     
  

 Connexió de servei 1 

 Pericons 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsort 
(mm) 

Dimensions comercials 
(cm) 

3 14.86 2.00 160 70x70x70 cm 

4 6.29 2.00 160 70x70x55 cm 

5 0.68 2.00 160 70x70x55 cm 

6 1.40 2.00 160 70x70x50 cm 

39 6.64 2.00 160 80x80x100 cm 

40 5.97 2.00 160 70x70x80 cm 

41 3.89 2.00 160 70x70x70 cm 

42 7.29 2.00 160 70x70x55 cm 

58 1.00 2.00 160 70x70x50 cm 

73 4.70 2.00 160 70x70x55 cm 

74 1.04 2.00 160 70x70x50 cm 

87 13.71 2.00 160 70x70x70 cm 

88 6.29 2.00 160 70x70x55 cm 

89 0.66 2.00 160 70x70x55 cm 

90 1.41 2.00 160 70x70x50 cm 

123 1.06 2.00 160 70x70x55 cm 

137 2.39 2.00 160 70x70x50 cm 

154 1.31 2.00 160 70x70x55 cm 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref. Referència en plans ic Pendent del col·lector 

Ltr Longitud entre arquetes Dsort Diàmetre del col·lector de sortida 
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2.2.2.- Xarxa d'aigües pluvials 

Per al terme municipal seleccionat (Sant Llorenç de Morunys) la isohieta és '50' i la zona 
pluviomètrica 'B'. Amb aquests valors li correspon una intensitat pluviomètrica '110 mm/h'. 

 

Connexió de servei 1 

 Buneres 

Tram 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 

Càlcul hidràulic 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

21-22 63.49 7.81 2.00 4.13 50 110.00 1.00 - - 

24-25 63.49 7.81 2.00 4.13 50 110.00 1.00 - - 

105-106 63.51 7.87 2.00 4.13 50 110.00 1.00 - - 

108-109 63.53 7.87 2.00 4.13 50 110.00 1.00 - - 

163-164 49.79 5.39 2.00 3.24 50 110.00 1.00 - - 

166-167 49.82 5.39 2.00 3.24 50 110.00 1.00 - - 

  

Abreviatures utilitzades 

A Àrea de descàrrega a l'albelló I Intensitat pluviomètrica 

L Longitud mitja sobre plànols C Coeficient d'escorrentia 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre interior mínim     
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexió de servei 1 

 Baixants 

Ref. 
A 

(m²) 
Dmin 

(mm) 
I 

(mm/h) 
C 

Càlcul hidràulic 

Q 
(m³/h) 

f 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

20-21 63.49 75 110.00 1.00 6.98 0.283 69 75 

23-24 63.49 75 110.00 1.00 6.98 0.283 69 75 

104-105 63.51 75 110.00 1.00 6.99 0.283 69 75 

107-108 63.53 75 110.00 1.00 6.99 0.283 69 75 

162-163 49.79 75 110.00 1.00 5.48 0.245 69 75 

165-166 49.82 75 110.00 1.00 5.48 0.245 69 75 

  

Abreviatures utilitzades 

A Àrea de descàrrega al baixant Q Cabal 

Dmin Diàmetre interior mínim f Nivell d'ompliment 

I Intensitat pluviomètrica Dint Diàmetre interior comercial 

C Coeficient d'escorrentia Dcom Diàmetre comercial 
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Connexió de servei 1 

 Col·lectors 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 

(mm) 
Qc 

(m³/h) 

Càlcul hidràulic 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

5-20 0.48 41.97 110 6.98 13.58 2.77 105 110 

5-23 0.22 92.80 110 6.98 11.22 3.66 105 110 

89-104 0.58 34.64 110 6.99 14.22 2.59 105 110 

89-107 0.26 77.21 110 6.99 11.73 3.43 105 110 

154-161 1.01 2.00 160 10.96 21.57 1.04 154 160 

161-162 0.46 43.10 110 5.48 12.00 2.60 105 110 

161-165 0.19 105.54 110 5.48 9.70 3.56 105 110 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Y/D Nivell d'ompliment 

i Pendent v Velocitat 

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qc Cabal calculat amb simultaneïtat Dcom Diàmetre comercial 
  
  

 

Connexió de servei 1 

 Pericons 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsort 
(mm) 

Dimensions comercials 
(cm) 

161 1.01 2.00 160 70x70x50 cm 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref. Referència en plans ic Pendent del col·lector 

Ltr Longitud entre arquetes Dsort Diàmetre del col·lector de sortida 
  
  

 

 
 

2.2.3.- Col·lectors mixtos 

Connexió de servei 1 

 Col·lectors 

Tram 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.06 2.00 208.00 160 390.83 0.21 83.59 67.69 1.78 152 160 

2-3 14.86 2.91 48.00 160 95.18 0.37 34.94 35.47 1.65 154 160 

3-4 6.29 2.00 48.00 160 95.18 0.37 34.94 39.24 1.44 154 160 

4-5 0.68 2.00 24.00 160 54.58 0.54 29.32 35.71 1.37 154 160 

2-39 6.64 2.00 96.00 160 176.41 0.25 44.14 44.66 1.53 154 160 

39-87 13.71 2.00 48.00 160 95.19 0.37 34.94 39.25 1.44 154 160 

87-88 6.29 2.00 48.00 160 95.19 0.37 34.94 39.25 1.44 154 160 

88-89 0.66 2.00 24.00 160 54.58 0.54 29.32 35.71 1.37 154 160 

2-123 1.06 55.18 64.00 160 119.24 0.32 38.03 17.59 4.82 154 160 

123-154 1.31 2.00 7.00 160 22.80 1.00 22.80 31.29 1.28 154 160 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabdal amb simultaneïtat (Qb x k) 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre interior mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 

K Coeficient de simultaneïtat     
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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1.1.- Objecte del projecte 

El projecte té per objecte el disseny de la instal·lació de gas i servir de base per a la correcta 
realització d'aquesta instal·lació, establint la forma d'execució de la mateixa, així com les 
característiques dels materials a emprar. 

També serà objecte d'aquest projecte servir de base per a aconseguir les autoritzacions 
administratives dels organismes competents, per a la seva posterior posada en funcionament 
i servei de la instal·lació. 

 
 

1.2.- Titular 

- 

 
  

1.3.- Emplaçament 

L'edifici 'Edifici de vestidors del camp de les Morunyedes' es troba situat a Sant Llorenç de 
Morunys. 

 
 

1.4.- Descripció de l'activitat i de l'edifici 

Tipus de projecte: Edifici residencial 

 
 

1.5.- Característiques del gas subministrat 

El combustible utilitzat en les instal·lacions de distribució de GLP és propà. 

Quan en la zona es prevegi un canvi del tipus de gas, el disseny de la instal·lació s'ha de 
realitzar de tal forma que la instal·lació receptora de gas resultant sigui compatible per a 
ambdós, d'acord amb el RD 919/2006. 

Les característiques específiques del gas utilitzat en la instal·lació, propà, i del gas natural, 
s'indiquen en la següent taula. 
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CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 
PROPÀ 

COMERCIAL 
GAS NATURAL 

Pressió de vapor a 1 °C (bar) 9.20   

Temperatura d'ebullició a pressió atmosfèrica (°C) -40 °C   

Densitat del líquid a 15 °C (kN/m³) 4.925 ÷ 5.248   

Densitat del gas a 15 °C i pressió atmosfèrica (kN/m³) 18.296 5.89 

Poder Calorífic Superior en fase líquida (kcal/kg) 11.90   

Poder Calorífic Inferior en fase líquida (kcal/kg) 10.80   

Poder Calorífic Superior en fase gasosa (kcal/m³) 24.80 11.22 

Poder Calorífic Inferior en fase gasosa (kcal/m³) 20.40 10.10 

Índex de Wobbe: Ws (kcal/m³) 18.36 12.12 

Índex de Wobbe: Wi (kcal/m³) 16.90 10.90 

Tensió de vapor absoluta a 20 °C (bar) 9.00   

Tensió de vapor absoluta a 50 °C (bar) 18.00    
  
 

1.6.- Programa de necessitats 

  

Consums 

Aparell 
Potència 

(kW) 

Caldera a gas per a calefacció 30.00  
  

La potència calorífica instal·lada és de 33.00 kW 
 

 

1.7.- Legislació aplicable 

Per al projecte de la instal·lació és d'aplicació la reglamentació i normativa que es recull al 
document 3, plec de prescripcions tècniques. 
 

 

 

1.8.- Instal·lació de subministrament 
 

1.8.1.- Descripció i sistema triat 

L'empresa subministradora de gas és REPSOL. 

El tipus de subministrament és canalitzat. 

  

Canalitzat 

Tub de polietilè d'alta densitat SDR 11, segons UNE-EN 1555 
 

 

1.8.2.- Equips, elements i dispositius de la instal·lació 
 

1.8.2.1.- Elements de regulació 

Regulador de pressió regulable amb manòmetre, de 8 kg/h de cabdal nominal, 20 bar de 
pressió màxima d'entrada i de 0 a 3 bar de pressió de sortida. 

La primera etapa de regulació es realitza de forma centralitzada, sent la pressió mínima 
d'entrada de 1.20 bar. Immediatament després d'aquesta regulació han instal·lat els 
comptadors de mesura. Els conjunts de regulació compleixen els requisits de la norma UNE 
60404-1. 

La segona etapa de regulació es realitza en l'interior de cada habitatge o local. A continuació 
de la clau general de cort de gas es col·loca un regulador per aparell polivalent (GLP/GN), 
que disposa de dispositiu de seguretat i clau de tall incorporada, de rearmament manual. La 
pressió d'entrada al regulador és de 80 mbar i la pressió de sortida de fixa de 37 mbar. 
 

 

1.8.3.- Impacte ambiental, ambient atmosfèric 

L'impacte ambiental de les instal·lacions de GLP en el sòl, l'atmosfera, l'aigua i la flora i fauna 
és menyspreable a causa de la senzillesa de les instal·lacions i a les característiques del 
producte. 

 Emissions a l’atmosfera 

Generalment, en les instal·lacions de GLP no es produeix cap tipus d'emissió a l'atmosfera. 

Excepcionalment, en cas d'avaria, poden produir-se petites emissions directes de GLP a 
l'atmosfera. A causa del nivell de seguretat de les instal·lacions, aquest tipus d'incident és 
molt poc freqüent i en qualsevol cas el GLP no és un gas tòxic ni un gas d'efecte hivernacle. 
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 Afecció al sòl o a les aigües subterrànies 

El GLP no presenta riscos de contaminació dels sòls ni de les aigües subterrànies o 
superficials ja que la seva condició de gas a pressió atmosfèrica fa que qualsevol eventual 
fugida o vessament en fase líquida s’evapori i difongui immediatament en l'atmosfera. 

 Impacte ambiental d'una instal·lació de GLP en fase de construcció i muntatge 

La principal característica de les obres de construcció i muntatge d'una instal·lació de GLP és 
la seva escassa capacitat per a generar impactes ambientals de caràcter permanent o 
irreversible, per tractar-se d'una instal·lació molt senzilla, amb una xarxa de distribució 
soterrada en tota la seva longitud. 

Solament durant l'execució de les obres es produeix un impacte negatiu de caràcter 
temporal, (generació de residus de construcció i demolició, moviment de terres, generació de 
soroll), associat a la pròpia obra civil i que finalitza una vegada soterrada la conducció i 
reposats els terrenys al seu estat original. 

Impactes ambientals sobre el mitjà 

Fase de construcció 

  Ocupació de sòl. 

  Eliminació de la coberta vegetal (esbrossis i tales). 

  Generació de residus de construcció i demolició. 

  Generació de soroll. 

Fase d'explotació 

  Impacte visual en les instal·lacions amb dipòsits de superfície. 

  Abocament de pluvials. 

  Generació de residus en operacions de manteniment. 

 Condicions d'emergència 

Excepcionalment, es poden produir emissions de GLP a l'atmosfera en el procés de 
subministrament, per fallada d'algun element de la instal·lació o dispar d'una vàlvula de 
seguretat. 

 Consum final de GLP pels clients 

En aquest punt cal destacar els importants avantatges mediambientals que el GLP presenta 
enfront de la majoria dels combustibles fòssils. 

La combustió de el GLP és molt més neta que la del carbó, fuel i gasoli. Enfront d'aquests 
combustibles presenta una disminució dels contaminants emesos, com òxids de sofre, òxids 
de nitrogen, partícules i incremats. A més, la seva combustió emet menys quantitat de CO2 
(principal gas d'efecte hivernacle). 

El GLP és, juntament amb el gas natural, el combustible fòssil més net. El caràcter gasós 
d'ambdós afavoreix la combustió i redueix l'emissió de contaminants. 

Finalment, mentre que el gas natural és un gas d'efecte hivernacle amb un factor 
d'escalfament global 21 vegades superior a el CO2, el GLP no ho és. 
 

 

1.8.4.- Documentació 

La documentació necessària per a la posada en servei de la instal·lació projectada és la 
indicada a continuació 

Abans de l'inici de les operacions de posada en marxa ha de comprovar-se l'existència i 
conformitat de la següent documentació 

  Certificat d'Adreça d'Obra. 

  Llibre de manteniment. 

  Butlletí de l'instal·lador elèctric. 

  Certificats de materials i proves preceptives. 

  Sol·licitud de Llicència d'Activitat. 

Xarxa de distribució 

Les instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització requeriran 
autorització administrativa prèvia, excepte 

  Les instal·lacions de distribució l'objecte de la qual sigui el consum propi, no podent 
subministrar a tercers. 

Documentació administrativa 

  Autorització de la Instal·lació: Abans de començar l'execució de les instal·lacions 
s'haurà sol·licitat davant l'organisme competent de la Comunitat Autònoma l'oportuna 
Autorització de la Instal·lació mitjançant la presentació d'un projecte signat per un 
tècnic competent. 

  Sol·licitud d'Engegada: Una vegada concloses les obres i les proves, s'ha de presentar 
davant l'organisme competent de la Comunitat Autònoma una sol·licitud per la posada 
en marxa de les instal·lacions, que ha d'anar acompanyada del Certificat de Final 
d'Obra subscrit pel director d'Obra. 

  Llibres d'obra: A més de la documentació exigida pels reglaments, el representant de 
REPSOL o l'Adreça d'Obra van a verificar l'existència del Llibre Diari d'Obra i del Llibre 
d'Incidències. 
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Documentació tècnica 

Abans de l'engegada serà necessari verificar 

  Certificats de materials: Tots els materials i elements que integren la instal·lació van 
acompanyats dels corresponents certificats en els quals es recullen les característiques 
dels mateixos i les proves a les quals han estat sotmesos, amb els seus resultats. 

  Homologació de procediments i soldadores: No s'admet la realització de cap unió per 
un soldador que no estigui homologat, ni l'ocupació d'un procediment de soldadura no 
homologat segons s'indica en l'Especificació Tècnica per al muntatge de xarxes de 
polietilè, d'acer o de coure, segons procedeixi. 

  Certificats de proves: Aquesta acta ha d'anar signada pel representant de l'organisme 
competent de la Comunitat Autònoma o d'un OCA (Organisme de Control Autoritzat) (si 
ha assistit a la prova), el representant de REPSOL, el Director d'Obra i el representant 
del Contractista. 

  Plans 'As-built' de les instal·lacions: L'estat final que quedin les instal·lacions ha de 
quedar recollit en els plans 'As-built'. Els plans 'As-built' inclouran el total de la 
instal·lació, permetent la identificació i situació de la mateixa una vegada s'hagi tapat la 
rasa per la que discorre. 

 

 

1.9.- Instal·lació receptora 
 

1.9.1.- Connexió de servei 

Tub de polietilè d'alta densitat SDR 11, segons UNE-EN 1555 
 

1.9.2.- Muntants individuals 

Canonada per a muntant individual de gas, col·locada superficialment, formada per tub de 
coure estirat en fred sense soldadura, segons UNE-EN 1057, amb dues passades d'esmalt i 
beina metàl·lica. 
 

1.9.3.- Instal·lacions particulars 

Canonada per a instal·lació interior de gas, col·locada superficialment, formada per tub de 
coure estirat en fred sense soldadura, segons UNE-EN 1057. 
    

 

 

 

 

1.9.4.- Equips, elements i dispositius de la instal·lació 
 

1.9.4.1.- Valvuleria 

En els trams de la instal·lació receptora, realitzats amb canonades d'acer i polietilè, s'utilitzen 
vàlvules acceptades per REPSOL. En els trams realitzats amb canonada de coure, s'utilitzen 
vàlvules de passada total amb bola d'acer inoxidable AISI 316, eix no ejectable d'acer 
inoxidable AISI 316, estanqueïtat per anells tòrics, cos de llautó i pressió nominal mínima de 
4.90 bar. 
 

1.9.5.- Documentació 

Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos no precisen autorització administrativa 
per a la seva execució. 

Segons l'establert en la Instrucció tècnica complementària ITC-ICG 07 del Reglament tècnic 
de distribució i utilització de combustibles gasosos, en relació amb la documentació i posada 
en servei d'una instal·lació receptora de gas cal distingir entre instal·lacions receptores de 
gas que precisen projecte per a la seva execució i instal·lacions que no ho precisen. 

Segons la Instrucció tècnica corresponent, del Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gasosos, i en relació amb la documentació i posada en servei d'una instal·lació 
receptora de gas, s'estableix l'obligatorietat, per part de l'empresa instal·ladora, d'emplenar 
els corresponents certificats d'instal·lació 

  Projecte específic que s'ha de presentar en l'òrgan competent de l'Administració 
redactat i signat pel tècnic titulat competent i visat pel corresponent Col·legi Oficial. 

  Acta de proves d'escomesa interior, en el cas de ser soterrada, de conformitat entre 
l'empresa subministradora i l'empresa instal·ladora. 

  Certificat d'adreça i terminació de l'obra subscrit pel tècnic titulat competent que l'ha 
portat a terme i visat pel Col·legi Professional corresponent. 

  En el cas d'instal·lacions de gas que subministrin a edificis habitats, s'ha de presentar a 
l'Empresa Subministradora 

  Certificat de l'escomesa interior de gas. 

  Certificat de la instal·lació comuna de gas. 

  Certificat de cadascuna de les instal·lacions individuals de gas. 

  Certificat de calefacció. 

  En el cas d'instal·lacions de gas que subministrin a indústries o edificis no habitats, s'ha 
de presentar a l'Empresa Subministradora 

  Còpia diligenciada del certificat d'adreça i final d'obra. 

  Certificat de la instal·lació receptora. 

  Certificat dels elements que componen la E.R.M. 
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  Si hi ha escomesa interior enterrada, a més del certificat d'escomesa interior 
s'haurà de lliurar a l'empresa subministradora un document en el qual s'atorgui a 
aquesta el dret de servitud de passada permanent de l'escomesa interior soterrada. 

  Pla 'As-Built', signat pel director d'obra, que reflecteixi la situació final de 
l'escomesa interior. 

Addicionalment, de forma prèvia a la posada en servei d'una instal·lació receptora que 
alimenti a un edifici de nova planta, i en el cas que aquest disposi de xemeneies per a 
l'evacuació dels productes de la combustió, serà necessària una certificació acreditativa que 
les xemeneies compleixen amb el disposat en la normativa corresponent quant al seu 
disseny, càlcul i materials utilitzats. Si el certificat d'adreça d'obra no inclou ja aquesta 
acreditació, serà necessària una certificació estesa pel tècnic competent responsable de la 
seva construcció o per un organisme de control. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 

2.1.- Bases de càlcul 
 

2.1.1.- Estimació del consum 

Els consums i potències dels aparells estan indicats en la placa de característiques dels 
mateixos o en el seu manual d'instruccions. 

El consum de gas combustible sobre la base de la demanda dels receptors i a les condicions 
d'ús es calcula mitjançant els següents apartats 
 

2.1.1.1.- Grau de gasificació 

En funció de la potència de disseny de la instal·lació individual, referida al poder calorífic 
superior 'Hs', s'estableixen tres graus de gasificació segons s'indica a continuació 

  

Grau 
Potència de disseny de la instal·lació individual (Pi) 

kW W 

1 Pi ≤ 30 Pi ≤ 29958.2 

2 30 < Pi ≤ 70 29958.2 < Pi ≤ 69902.5 

3 Pi > 70 Pi > 69902.5  
  

El grau de gasificació, es determina en funció dels aparells a gas previstos en cadascuna 
dels habitatges o locals existents en un edifici. 

S'ha d'assignar, com a mínim, el valor màxim de la potència de disseny corresponent al grau 
1 de gasificació (30.00 kW). 
 

2.1.1.2.- Potència de disseny de la instal·lació individual 

Locals destinats a ús no domèstic 

La potència de disseny de la instal·lació es determina mitjançant la següent expressió 

  
sent:  

Pil: potència de disseny de la instal·lació individual del local d'ús no domèstic (kW) 
QA, QB, QC, ...: consums calorífics, referits a el Hi, dels aparells de consum (kW) 
1,10: coeficient corrector mig, funció de 'Hs' i de 'Hi (Hs/Hi)', del gas subministrat 

  

En cas d'utilitzar-se un coeficient de simultaneïtat, s'ha de justificar degudament. 
 

( ...) 1,10il A B C DP Q Q Q Q     
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2.1.1.3.- Cabals de disseny 

El cabal o consum volumètric d'una instal·lació o d'un aparell es calcula mitjançant una de les 
següents expressions, segons correspongui 

 

sent:  
V: cabal o consum volumètric d'una instal·lació o d'un aparell (m³/h) 
Q(Hi): consum calorífic nominal referit a 'Hi' (kW) 
Q(Hs): consum calorífic nominal referit a 'Hs' (kW) 
Hi: poder calorífic inferior del gas subministrat (kcal/m³) 
Hs: poder calorífic superior del gas subministrat (kcal/m³) 

  

2.1.2.- Pèrdua de carrega 

La pèrdua de càrrega es determina mitjançant les fórmules de Renouard, vàlides per als 
casos en els quals es compleix la relació 

  
sent:  

Q: cabal (m³/h) 
D: diàmetre (mm) 

Fórmules de Renouard 

  Per a 0.05 bar < MOP ≤ 1.75 bar 

  
  Per a MOP ≤ 0.05 bar 

  
sent:  

Pa, Pb: pressions absolutes en l'origen i en l'extrem del tram la pèrdua del qual 

de càrrega volem calcular, expressades en bar per a 5.00 bar ≥ MOP > 0.05 bar i 

en mbar per a MOP ≤ 50.00 mbar. 

S: densitat corregida. Factor que depèn de la densitat relativa del gas i de la 
viscositat i compressibilitat del mateix. 0,6 per a gas natural i 1,16 per a gas 
propà. 
S: longitud de càlcul (m). S'ha d'incrementar un 20% la longitud real per a tenir en 
compte les pèrdues degudes a accessoris, canvis d'adreça, etc. 
Q: cabal (m³/h) 
D: diàmetre i 

  Els diàmetres mínims permesos, tant en una artèria principal com en les derivacions de 
la xarxa, seran els següents:  

 

Material Diàmetre mínim 

Polietilè (PE) DN 40 

Acer 1 in 

Coure
(1)

 15/18 mm 
(1)

 El seu ús es limita a sistemes de distribució en urbanitzacions 
privades amb dipòsit propi que no discorren per vies públiques.  

  

Pressió final corregida 

  
sent:  

Pfc: pressió final corregida 
Pf: pressió final 
dr: densitat del gas relativa a l'aire 
h: desnivell geomètric  

 

2.1.3.- Velocitat del gas 

La velocitat del gas en la canonada (a una temperatura de 15.00 °C) es determinarà per la 
fórmula 

  
sent:  

V: velocitat del gas (m/s) 
P: pressió absoluta mitjana de la conducció del tram analitzat (bar) 
D: diàmetre interior de la canonada (mm) 
Q: Cabal (m³/h) 

  

 

 

 
 

3 3( / ) ( ) /                       ( / ) ( ) /V m h Q Hi Hi V m h Q Hs Hs 
150

Q

D


2 2 1,82 4,8248,6a bP P S L Q D     1,82 4,82232.000a hP P S L Q D     
     0.1293 1
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2.2.- Dimensionat 

PARÀMETRES DE CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GAS 

Zona climàtica E 

Coeficient corrector en funció de la zona climàtica 1.23  

Tipus de gas subministrat Propà 

Poder calorífic superior 24800 kcal/m³ - 11900 kcal/kg 

Poder calorífic inferior 22320 kcal/m³ 

Densitat relativa 1.87  

Densitat corregida 1.16  

Pressió de sortida 1300.0 mbar 

Pressió mínima d'entrada als reguladors d'aparells 80 mbar 

Pressió mínima en clau d'aparell 37.0 mbar 

Velocitat màxima en un muntant individual 10.0 m/s 

Velocitat màxima en la instal·lació interior 10.0 m/s 

Coeficient de majoració de la longitud en conduccions 1.2  

Potència total en la connexió de servei 33.0 kW  
  

 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

Tram 
L 

(m) 
L eq. 
(m) 

h 
(m) 

Q 
(m³/h) 

v 
(m/s) 

P in. 
(mbar) 

P f. 
(mbar) 

P fc. 
(mbar) 

ΔP 
(mbar) 

ΔP 
acum. 
(mbar) 

DN 

Muntant 0.80 0.96 -0.50 1.14 3.73 135.00 134.55 134.61 0.39 0.39 
Cu 

10/12 

Caldera a gas 
per a 
calefacció 

7.62 9.15 1.93 1.14 3.74 134.61 130.26 130.04 4.57 4.96 
Cu 

10/12 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud real P f. Pressió de sortida (final) 

L eq. Longitud equivalent P fc. Pressió de sortida corregida (final) 

h Longitud vertical acumulada ΔP Pèrdua de pressió 

Q Cabal ΔP acum. Caiguda de pressió acumulada 

v Velocitat DN Diàmetre nominal 

P in. Pressió d'entrada (inicial)     
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G. IL·LUMINACIÓ 
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G. IL·LUMINACIÓ 

ÍNDEX 

1.- ENLLUMENAT INTERIOR 
  
2.- CORBES FOTOMÈTRIQUES 
 
3.- EXIGÈNCIA BÀSICA HE3 – EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 
  
4.- EXIGÈNCIA BÀSICA SUA4 – SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER 
IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ENLLUMENAT INTERIOR 

RECINTE 

Referència: Vestidor L1 (Dormitori) Planta: Planta baixa 

Superfície: 39.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 117.9 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.01  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9  
  

Disposició de les lluminàries  

 

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 3 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 

làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92 3 x 78.2 

 Total = 234.6 W  



ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
G. IL·LUMINACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 73 

 

 Valors de càlcul obtinguts 

Il·luminació mínima: 55.06 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 131.15 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.30 W/m² 

Factor d'uniformitat: 41.98  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

Referència: Vestidor L2 (Dormitori) Planta: Planta baixa 

Superfície: 39.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 118.0 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.02  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 3 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 

làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92 3 x 78.2 

 Total = 234.6 W  

 Valors de càlcul obtinguts 

Il·luminació mínima: 51.46 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 131.18 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.30 W/m² 

Factor d'uniformitat: 39.23  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
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Enllumenat d'emergència 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

 

RECINTE 

Referència: Vestidor V1 (Dormitori) Planta: Planta baixa 

Superfície: 39.5 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 118.4 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.02  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 3 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92  3 x 78.2 

  Total = 234.6 W  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 52.10 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 131.21 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.30 W/m² 

Factor d'uniformitat: 39.71  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   

  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

  

Referència: Vestidor V2 (Dormitori) Planta: Planta baixa 

Superfície: 39.1 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 117.2 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 1.01  

Nombre mínim de punts de càlcul: 9  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 3 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92  3 x 78.2 

  Total = 234.6 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 54.94 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 130.96 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.40 W/m² 

Factor d'uniformitat: 41.95  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
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 Enllumenat d'emergència 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

RECINTE 

  

Referència: Vestidor ARB1 (Dormitori) Planta: Planta baixa 

Superfície: 6.5 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 19.5 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.49  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

3 6 
Lluminària de sostre Downlight, 
de 81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  6 x 3.0 

  Total = 18.0 W  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 38.74 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 137.58 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.60 W/m² 

Factor d'uniformitat: 28.16  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
 
 

 
 
 

  Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 1.29 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 1.16 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 3.81  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

  

Referència: Vestidor ARB2 (Dormitori) Planta: Planta baixa 

Superfície: 6.5 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 19.5 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.49  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

3 6 
Lluminària de sostre Downlight, 
de 81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  6 x 3.0 

  Total = 18.0 W  

 Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 37.64 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 144.51 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.50 W/m² 

Factor d'uniformitat: 26.05  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   



ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
G. IL·LUMINACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 81 

 

 Disposició de les lluminàries 

 

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 1.35 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 1.21 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 3.64  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m 

 

 

 

 

 

RECINTE 

Referència: Oficina (Recepció) Planta: Planta baixa 

Superfície: 5.1 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 15.3 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.44  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 1 

Lluminària d'encastar modular, de 
596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92  1 x 78.2 

  Total = 78.2 W  
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 Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 174.98 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 185.07 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 8.20 W/m² 

Factor d'uniformitat: 94.55  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

 
 
 Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 1.88 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 1.67 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 2.62  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

Referència: Infermeria (Recepció) Planta: Planta baixa 

Superfície: 4.9 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 14.8 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.43  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 1 
Lluminària d'encastar modular, de 
596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 W 

4050 92  1 x 78.2 

  Total = 78.2 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 178.03 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 189.51 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 8.30 W/m² 

Factor d'uniformitat: 93.94  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
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 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 4.80 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 4.68 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.03  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

 

 

 

 

 

 

RECINTE 

  

Referència: Lavabo H (Lavabo de planta) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.6 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 28.7 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.58  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

3 9 
Lluminària de sostre Downlight, 
de 81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  9 x 3.0 

  Total = 27.0 W  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 18.80 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 103.41 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.70 W/m² 

Factor d'uniformitat: 18.18  %  
  

Valors calculats d’il·luminància 
  

 
  
 
 Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 4.05 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 3.92 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.21  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

  

Referència: Lavabo D (Lavabo de planta) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 28.0 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.58  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

3 9 
Lluminària de sostre Downlight, 
de 81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  9 x 3.0 

  Total = 27.0 W  

 Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 21.35 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 103.14 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.80 W/m² 

Factor d'uniformitat: 20.70  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   



ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
G. IL·LUMINACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 87 

 

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 4.07 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 3.97 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.21  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECINTE 

Referència: Lavabo M (Lavabo de planta) Planta: Planta baixa 

Superfície: 3.1 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 9.4 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.32  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència 
total 
(W) 

3 2 
Lluminària de sostre Downlight, de 
81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  2 x 3.0 

  Total = 6.0 W  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 40.15 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 152.99 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.20 W/m² 

Factor d'uniformitat: 26.25  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 4.36 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 4.25 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.13  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

Referència: Material (Recepció) Planta: Planta baixa 

Superfície: 21.6 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 64.7 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.89  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 2 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92  2 x 78.2 

  Total = 156.4 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 146.39 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 195.77 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 16.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.70 W/m² 

Factor d'uniformitat: 74.78  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
 Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
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 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 2 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 4.77 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 4.66 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.14  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

 

 

 

 

 

 

RECINTE 

Referència: Calderes (Recepció) Planta: Planta baixa 

Superfície: 10.5 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 31.6 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.60  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

2 1 

Lluminària d'encastar quadrada 
(modular), de 597x597 mm, per a 
3 làmpades fluorescents T5 de 14 
W, rendiment 69% 

4050 69  1 x 52.0 

  Total = 52.0 W  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 130.21 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 170.53 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.80 W/m² 

Factor d'uniformitat: 76.36  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

 

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 3.57 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 3.44 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.37  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

Referència: Dutxes L1 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 13.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 39.9 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.66  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 3 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92  3 x 78.2 

  Total = 234.6 W  

 Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 75.23 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 118.67 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.70 W/m² 

Factor d'uniformitat: 63.40  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
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RECINTE 

Referència: Dutxes L2 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 13.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 39.9 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.66  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 3 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92  3 x 78.2 

  Total = 234.6 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 74.14 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 118.59 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.70 W/m² 

Factor d'uniformitat: 62.52  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
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RECINTE 

Referència: Dutxes V1 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 13.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 39.9 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.66  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 3 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92  3 x 78.2 

  Total = 234.6 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 75.31 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 119.09 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.70 W/m² 

Factor d'uniformitat: 63.23  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
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RECINTE 

Referència: Dutxes V2 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 13.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 39.9 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.66  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

1 3 

Lluminària d'encastar modular, 
de 596x596x91 mm, per a 3 
làmpades fluorescents TL de 18 
W 

4050 92  3 x 78.2 

  Total = 234.6 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 74.72 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 119.19 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 18.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 3.70 W/m² 

Factor d'uniformitat: 62.69  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
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RECINTE 

Referència: Lavabo L1 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 2.4 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 7.2 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.30  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència 
total 
(W) 

3 2 
Lluminària de sostre Downlight, de 
81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  2 x 3.0 

  Total = 6.0 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 88.79 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 154.01 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.60 W/m² 

Factor d'uniformitat: 57.65  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
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 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

 

 

 

 

 

 

 

RECINTE 

Referència: Lavabo L2 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 2.4 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 7.2 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.30  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència 
total 
(W) 

3 2 
Lluminària de sostre Downlight, de 
81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  2 x 3.0 

  Total = 6.0 W  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 98.95 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 154.65 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.60 W/m² 

Factor d'uniformitat: 63.98  %  
  

 

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

Referència: Lavabo V1 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 2.4 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 7.2 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.30  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència 
total 
(W) 

3 2 
Lluminària de sostre Downlight, de 
81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  2 x 3.0 

  Total = 6.0 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 85.86 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 154.98 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.60 W/m² 

Factor d'uniformitat: 55.40  %  
  

Valors calculats d’il·luminància 
  

 
  

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   



ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
G. IL·LUMINACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 100 

 

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

 

 

 

 

 

 

 

RECINTE 

Referència: Lavabo V2 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 2.4 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 7.2 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.30  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència 
total 
(W) 

3 2 
Lluminària de sostre Downlight, de 
81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  2 x 3.0 

  Total = 6.0 W  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 103.30 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 163.02 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.50 W/m² 

Factor d'uniformitat: 63.36  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  

 
  

 

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
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RECINTE 

Referència: Lavabo ARB1 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 2.4 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 7.1 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.29  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 

 Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència 
total 
(W) 

3 2 
Lluminària de sostre Downlight, de 
81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  2 x 3.0 

  Total = 6.0 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 122.72 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 167.01 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.50 W/m² 

Factor d'uniformitat: 73.48  %  
  

Valors calculats d’il·luminància 
  

 
  

  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  
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 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECINTE 

Referència: Lavabo ARB2 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 2.4 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 7.1 m³  
  

Enllumenat normal 

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.29  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència 
total 
(W) 

3 2 
Lluminària de sostre Downlight, de 
81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  2 x 3.0 

  Total = 6.0 W  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 112.79 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 166.28 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.50 W/m² 

Factor d'uniformitat: 67.83  %  
  

Valors calculats d’il·luminància 
  

 
  

 

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00  

   

 Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 
Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 
155 lúmens  

  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminació pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminació màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 2.59 m  
  

 



ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
G. IL·LUMINACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 105 

 

 
RECINTE 

  

Referència: Dutxa ARB1 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 1.6 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 4.8 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.23  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

3 6 
Lluminària de sostre Downlight, 
de 81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  6 x 3.0 

  Total = 18.0 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 64.83 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 132.94 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.60 W/m² 

Factor d'uniformitat: 48.76  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
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RECINTE 

  

Referència: Dutxa ARB2 (Bany) Planta: Planta baixa 

Superfície: 1.6 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 4.8 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del planell de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.23  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux 
lluminós 

total 
(lm) 

Rendiment 
(%) 

Potència total 
(W) 

3 6 
Lluminària de sostre Downlight, 
de 81 mm de diàmetre i 40 mm 
d'alçada, per a 3 led de 1 W 

89 99  6 x 3.0 

  Total = 18.0 W  
  

 

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminació mínima: 85.17 lux 

Luminància mitja horitzontal mantinguda: 134.64 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.60 W/m² 

Factor d'uniformitat: 63.26  %  
  

Valors calculats d’il·luminància  
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2.- CORBES FOTOMÈTRIQUES 

TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat normal)  
  

 Tipus 1 

Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents TL de 18 W (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 16) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 

   
  

  

 

 

 



ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
G. IL·LUMINACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 108 

 

 

 

Tipus 2 

Lluminària d'encastar quadrada (modular), de 597x597 mm, per a 3 làmpades fluorescents T5 de 14 W, rendiment 69% (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 1) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 
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Tipus 3 

Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'alçada, per a 3 led de 1 W (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 44) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 
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TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat d'emergència)  
   

Tipus 1 

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 20) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 
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3.- EXIGÈNCIA BÀSICA HE3 – EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

 

Zones de no representació: Zones comuns     

VEEI màxim admissible: 4.50 W/m²     

Planta Recinte 
Índex 

del 
local 

Nombre de 
punts 

considerats en 
el projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 
làmpades + 
equips aux. 

Valor 
d'eficiència 

energètica de la 
instal·lació 

Luminància 
mitja 

horitzontal 
mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment de 
color de les 
làmpades 

Coeficient de 
transmissió 

lluminosa del vidre 
de les finestres del 

local 

Angle 
d'ombra 

                         

    K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                         

Planta baixa Lavabo H (Lavabo de planta) 1 25 0.80 27.00 2.70 103.41 0.0 85.0 0.02 90.0 

Planta baixa Lavabo D (Lavabo de planta) 1 27 0.80 27.00 2.80 103.14 0.0 85.0 0.02 90.0 

Planta baixa Lavabo M (Lavabo de planta) 0 7 0.80 6.00 1.20 152.99 0.0 85.0 0.02 90.0  
  
  
 

Zones de representació: Zones comuns     

VEEI màxim admissible: 10.00 W/m²     

Planta Recinte 
Índex 
del 

local 

Nombre de 
punts 

considerats en 
el projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 
làmpades + 
equips aux. 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Luminància 
mitja horitzontal 

mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de 
rendiment de 
color de les 
làmpades 

Coeficient de 
transmissió 

lluminosa del vidre 
de les finestres del 

local 

Angle 
d'ombra 

                         

    K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                         

Planta baixa Oficina (Recepció) 0 12 0.80 78.20 8.20 185.07 0.0 85.0 0.02 90.0 

Planta baixa Infermeria (Recepció) 0 10 0.80 78.20 8.30 189.51 0.0 85.0 0.02 90.0 

Planta baixa Material (Recepció) 1 42 0.80 156.40 3.70 195.77 16.0 85.0 0.02 90.0 

Planta baixa Calderes (Recepció) 1 26 0.80 52.00 2.80 170.53 0.0 85.0 0.02 90.0  
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Zones de representació: Habitacions d'hotels, hostals. 

VEEI màxim admissible: 12.00 W/m² 

Planta Recinte 
Índex 
del 

local 

Nombre de punts 
considerats en el 

projecte 

Factor de 
manteniment 

previst 

Potència total 
instal·lada en 

làmpades + equips 
aux. 

Valor d'eficiència 
energètica de la 

instal·lació 

Luminància mitja 
horitzontal 

mantinguda 

Índex 
d'enlluernament 

unificat 

Índex de rendiment 
de color de les 

làmpades 

                     

    K n Fm P (W) VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 

                     

Planta baixa Vestidor L1 (Dormitori) 1 82 0.80 234.60 3.30 131.15 18.0 85.0 

Planta baixa Vestidor L2 (Dormitori) 1 78 0.80 234.60 3.30 131.18 18.0 85.0 

Planta baixa Vestidor V1 (Dormitori) 1 78 0.80 234.60 3.30 131.21 18.0 85.0 

Planta baixa Vestidor V2 (Dormitori) 1 83 0.80 234.60 3.40 130.96 18.0 85.0 

Planta baixa Vestidor ARB1 (Dormitori) 0 10 0.80 18.00 1.60 137.58 0.0 85.0 

Planta baixa Vestidor ARB2 (Dormitori) 0 9 0.80 18.00 1.50 144.51 0.0 85.0 

Planta baixa Dutxes L1 (Bany) 1 34 0.80 234.60 3.70 118.67 18.0 85.0 

Planta baixa Dutxes L2 (Bany) 1 34 0.80 234.60 3.70 118.59 18.0 85.0 

Planta baixa Dutxes V1 (Bany) 1 33 0.80 234.60 3.70 119.09 18.0 85.0 

Planta baixa Dutxes V2 (Bany) 1 33 0.80 234.60 3.70 119.19 18.0 85.0 

Planta baixa Lavabo L1 (Bany) 0 10 0.80 6.00 1.60 154.01 0.0 85.0 

Planta baixa Lavabo L2 (Bany) 0 10 0.80 6.00 1.60 154.65 0.0 85.0 

Planta baixa Lavabo V1 (Bany) 0 10 0.80 6.00 1.60 154.98 0.0 85.0 

Planta baixa Lavabo V2 (Bany) 0 9 0.80 6.00 1.50 163.02 0.0 85.0 

Planta baixa Lavabo ARB1 (Bany) 0 9 0.80 6.00 1.50 167.01 0.0 85.0 

Planta baixa Lavabo ARB2 (Bany) 0 9 0.80 6.00 1.50 166.28 0.0 85.0 

Planta baixa Dutxa ARB1 (Bany) 0 8 0.80 18.00 1.60 132.94 0.0 85.0 

Planta baixa Dutxa ARB2 (Bany) 0 8 0.80 18.00 1.60 134.64 0.0 85.0  
  
  

 

 

 

 



ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
G. IL·LUMINACIÓ 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 113 

 

4.- EXIGÈNCIA BÀSICA SUA4 – SEGURETAT DAVANT EL RISC CAUSAT PER 
IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
 

4.1.- Enllumenat normal en zones de circulació 

            NORMA PROJECTE 

      Zona Il·luminació mínima [lux] 

      

Exterior 

Exclusiva per a 
persones 

Escales 20   

      
Resta de 
zones 

20   

      Per a vehicles o mixtes 20   

      

Interior 

Exclusiva per a 
persones 

Escales 100   

      
Resta de 
zones 

100 130 

      Per a vehicles o mixtes 50   

      Factor d'uniformitat mitja fu ³ 40 % 75 %   

4.2.- Enllumenat d’emergència 

Contaran amb enllumenat d'emergència: 

     Recorreguts d'evacuació 

     Aparcaments la superfície construïda dels quals excedeixi de 100 m² 

     Locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció 

     Locals de risc especial 

     
Llocs en els quals se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació 
d'enllumenat 

     Els senyals de seguretat  
  

Disposició de les lluminàries: 

        NORMA PROJECTE 

     Altura de col·locació h ³ 2 m H = 2.59 m  
Es disposarà una lluminària en: 

     Cada porta de sortida. 

     Assenyalant l'emplaçament d'un equip de seguretat. 

     Portes existents en els recorreguts d'evacuació. 

     Escales (cada tram rep il·luminació directa). 

     En qualsevol canvi de nivell.  
  

Característiques de la instal·lació: 

      Serà fixa. 

      Disposarà de font pròpia d'energia. 

      
Entrarà en funcionament al produir-se una fallada d'alimentació en les zones d'enllumenat 
normal. 

      
L'enllumenat d'emergència en les vies d'evacuació ha d'arribar a, almenys, el 50% del 
nivell d'il·luminació requerit al cap de 5 segons i el 100% als 60 segons.  

  

Condicions de servei que s'han de garantir (durant una hora des de la fallada): 

          NORMA PROJECTE 

  

 

  
Vies d'evacuació 
d'amplària ≤ 2m 

Luminància en l'eix 
central 

³ 1 lux 1.88 luxes 

    
Luminància en la banda 
central 

³ 0.5 luxes 1.67 luxes 

     
Vies d'evacuació 
d'amplària > 2m 

Poden ser tractades com 
a diverses bandes 
d'amplària ≤ 2m 

    

 
           NORMA PROJECTE 

     
Relació entre il·luminació màxima i mínima al llarg 
de la línia central 

≤ 40:1 1:1 

      
Punts on estiguin situats: equips de seguretat, 
instal·lacions de protecció contra incendis i quadres 
de distribució de l'enllumenat. 

Il·luminació ³ 5 
luxes 

  

      Valor mínim de l'Índex de Rendiment Cromàtic (Ra) Ra ³ 40 Ra = 80.00  
 

 Il·luminació dels senyals de seguretat: 

          NORMA PROJECTE 

     Il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat ³ 2 cd/m² 3 cd/m² 

     
Relació entre la il·luminació màxima/mínima dintre del 
color blanc o de seguretat 

≤ 10:1 10:1 

  
 
  Relació entre la il·luminació Lblanca, i la luminància Lcolor 
> 10 

³ 5:1   

    ≤ 15:1 10:1 

  
 
  Temps en el qual s'ha d'arribar a cada nivell 
d'il·luminació 

³ 50% -->  5 s 5 s 

    100% --> 60 s 60 s  
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H. CLIMATITZACIÓ 
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1.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL RITE 
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2.2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 
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2.4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES 
 
3.- DESCRIPCIÓ DELS PONTS TÈRMICS LINEALS 
 
4.- CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- EXIGÈNCIES TÈCNIQUES 

Les instal·lacions tèrmiques de l'edifici objecte del present projecte han estat dissenyades 
i calculades de manera que:  

  S'obté una qualitat tèrmica de l'ambient, una qualitat de l'aire interior i una qualitat de la 
dotació d'aigua calenta sanitària que són acceptables per als usuaris de l'habitatge sense 
que es produeixi menyscapte de la qualitat acústica de l'ambient, complint l'exigència de 
benestar i higiene. 

  Es redueix el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a 
conseqüència, les emissions de gasos d'efecte hivernacle i uns altres contaminants 
atmosfèrics, complint l'exigència d'eficiència energètica. 

  Es preveu i redueix a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de 
produir danys o perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, així com 
d'altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties o malalties, complint 
l'exigència de seguretat. 

 

1.1.- Exigència de benestar i higiene 
  
1.1.1.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i 
dimensionament de la instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el 
benestar tèrmic es mantenen dins dels valors establerts.  

A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada.  

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V ≤ 0.14  
  

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al 
projecte:  

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Dormitoris 24 21 50 

Dormitoris (ARB) 24 21 50  
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1.1.2.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2 
 

1.1.2.1.- Categories de qualitat de l'aire interior 

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà 
d'assolir serà com a mínim la següent: 

  

IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 

IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, 
residències d’avis i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules 
d'aprenentatge i similars i piscines. 

IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions 
d'hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport 
(excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

  
 

1.1.2.2.- Cabal mínim d'aire exterior 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode 
indirecte de cabal d'aire exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de 
superfície, especificats en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3.  

Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte.  

Referència 

Cabals de ventilació 

Per persona 
(m³/h) 

Per unitat de superfície 
(m³/(h·m²)) 

Dormitoris 18.0 2.7 

Dormitoris (ARB) 18.0 2.7  
  
 

1.1.2.3.- Filtració d'aire exterior 

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat 
I.T.1.1.4.2.4. S'ha considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal·lació ODA 
2, aire amb concentracions altes de partícules i/o de gasos contaminants. 

  

 

Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en 

la taula 1.4.2.5 per filtres previs i finals.  

Classes de filtració:  

Qualitat de l'aire exterior 
Qualitat de l'aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 

1.1.3.- Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3 

La preparació d'aigua calenta sanitària s'ha realitzat complint amb la legislació vigent 
higiènic-sanitària per la prevenció i control de la legionel·losis.  

La instal·lació interior d'ACS s’ha dimensionat segon les especificacions establertes en el 
Document Bàsic HS-4 del Codi Tècnic de l'Edificació.  

El sistema d'acumulació d'aigua calenta sanitària utilitzat a la instal·lació està compost 
pels següents elements d'acumulació i intercanvi de calor:  

Interacumulador d'intercanvi simple, per a producció d'ACS  

Equips 
Volum d'acumulació 

(l) 

Tipus 1 800.00 

Tipus 1 800.00  
  

Equips Referència 

Tipus 1 

Interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un serpentí, de terra, 800 l, 
altura 1860 mm, diàmetre 1000 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà 
d'alta densitat, lliure de CFC, protecció contra corrosió mitjançant ànode de magnesi, 
protecció externa amb folre de PVC  

  
 

1.1.4.- Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4 

La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del 
CTE d'acord al seu document bàsic. 
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1.2.- Exigència d'eficiència energètica 
  
1.2.1.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de 
calor i fred de l'apartat 1.2.4.1 
 

1.2.1.1.- Generalitats 

Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la 
càrrega màxima simultània de les instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues 
de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent 
tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids. 

1.2.1.2.- Càrregues tèrmiques 
 

 
1.2.1.2.1.- Càrregues màximes simultànies 

A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultània per a cada un dels 
conjunts de recintes:  

Calefacció 

Conjunt: VESTIDORS 

Recinte Planta 
Càrrega interna 

sensible 
(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega 
total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Total 
(W) 

Vestidor L1 
Planta 
baixa 

2434.87 360.00 2441.24 124.03 4876.11 

Vestidor L2 
Planta 
baixa 

2435.08 360.00 2441.24 123.97 4876.32 

Vestidor V1 
Planta 
baixa 

2668.79 360.00 2441.24 129.49 5110.03 

Vestidor V2 
Planta 
baixa 

2245.75 360.00 2441.24 119.94 4686.99 

Vestidor 
ARB1 

Planta 
baixa 

670.45 18.00 122.06 122.18 792.51 

Vestidor 
ARB2 

Planta 
baixa 

670.45 18.00 122.06 122.18 792.51 

Oficina 
Planta 
baixa 

335.54 18.00 122.06 89.69 457.61 

Infermeria 
Planta 
baixa 

418.32 18.00 122.06 109.75 540.38 

Total   1512.0       

Càrrega total simultània   22132.5   

1.2.1.2.2.- Càrregues parcials i mínimes 

Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts 
de recintes.  

Calefacció:  

Conjunt de recintes 

Càrrega màxima simultània per mes 
(kW) 

Desembre Gener Febrer 

VESTIDORS 22.13 22.13 22.13  
  

 

 
1.2.2.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de 
canonades i conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2  

1.2.2.1.- Aïllament tèrmic en xarxes de canonades  

1.2.2.1.1.- Introducció 

L'aïllament de les canonades s'ha realitzat segons la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procediment 
simplificat'. Aquest mètode defineix els espessors de aïllament segons la temperatura del 
fluid i el diàmetre exterior de la canonada sense aïllar. Les taules 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2.2 mostren 
l'aïllament mínim per a un material amb conductivitat de referència a 10 °C de 0.040 W/(m·K).  

El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s'ha realitzat segons la norma UNE-
EN ISO 12241. 

  
 

1.2.2.1.2.- Canonades en contacte amb l'ambient exterior 

S'han considerat les següents condicions exteriors per al càlcul de la pèrdua de calor:  

Temperatura seca exterior a l'hivern: -4.8 °C 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

  
 

1.2.2.1.3.- Canonades en contacte amb l'ambient interior 

S'han considerat les condicions interiors de disseny als recintes per al càlcul de les 
pèrdues en les canonades especificats en la justificació del compliment de l'exigència de 
qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1.  

A continuació es descriuen les canonades en l'ambient interior i els aïllaments emprats, a 
més de las pèrdues per metre lineal i les pèrdues totals de calor. 
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Canonada Ø 
laisl. 

(W/(m·K)) 
eaisl. 

(mm) 
Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Fm.cal. 
(W/m) 

qcal. 
(W) 

Tipus 1 50 mm 0.037 29 1.55 1.55 19.65 60.9 

Tipus 1 40 mm 0.037 27 3.93 4.13 18.14 146.2 

            Total 207 

  

Abreviatures utilitzades 

Ø Diàmetre nominal Lret. Longitud de retorn 

laisl. Conductivitat de l'aïllament Fm.cal. 
Valor mitjà de las pèrdues de calor per a 
calefacció per unitat de longitud 

eaisl. Espessor de l'aïllament qcal. Pèrdues de calor per a calefacció 

Limp. Longitud d'impulsió     
  
  

Canonada Referència 

Tipus 1 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub 
de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre 
exterior i 1,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat superficialment en el 
interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma 
elastomèrica.  

  

Per tenir en compte la presència de vàlvules en el sistema de canonades s'ha afegit un 
15 % al càlcul de la pèrdua de calor. 

 

 
 

1.2.2.1.4.- Pèrdua de calor en canonades 

La potència instal·lada dels equips es la següent: 

  

Equips 
Potència de calefacció 

(kW) 

Tipus 1 30.00 

Total 30.00  
  

 

Equips Referència 

Tipus 1 

Caldera mural a gas N, per a calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat, 
encesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipament format 
per: cos de caldera, panell de control i comandament, vas d'expansió amb purgador 
automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i plantilla de muntatge  

  

El percentatge de pèrdues de calor en las canonades de la instal·lació es el següent: 

Calefacció  

Potència dels equips 
(kW) 

qcal 
(W) 

Pèrdua de calor 
(%) 

30.00 207.2 0.7  
  

Per tant, la pèrdua de calor en canonades és inferior al 4.0 %. 

  

1.2.2.2.- Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment 
mínim, segons el punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 

1.2.2.3.- Xarxes de canonades 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de 
cada subsistema, la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

  
 

1.2.3.- Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control 
d'instal·lacions tèrmiques de l'apartat 1.2.4.3 
  
1.2.3.1.- Generalitats 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic 
necessaris per a que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 

  
 

1.2.3.2.- Control de les condicions termohigromètriques 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat 
relativa dels recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 
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THM-C1: 
Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura 

exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 
  
THM-C2: 

Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més 
representatiu. 
  
THM-C3: 

Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la 
temperatura exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 
  
THM-C4: 

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més 
representatiu. 
  
THM-C5: 

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals. 
 A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 

Conjunt de recintes Sistema de control 

VESTIDORS THM-C1  
  
 

1.2.3.3.- Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 

El control de la qualitat d'aire interior pot realitzar-se per un dels mètodes descrits en la 
taula 2.4.3.2.  

Catego
ria 

Tipus Descripció 

IDA-C1   El sistema funciona contínuament 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 
Control per 
temps 

El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 
Control per 
presència 

El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 
Control per 
ocupació 

El sistema funciona depenent del nombre de persones presents 

IDA-C6 Control directe 
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de 
qualitat de l'aire interior  

 S'ha emprat en el projecte el mètode IDA-C1. 

1.2.4.- Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 
1.2.4.5 
  
1.2.4.1.- Zonificació 

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir 
elevat benestar i estalvi d’energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els 
espaïs interiors i la seva orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

  
 

1.2.5.- Justificació del compliment de la exigència de aprofitament d’energies renovables de 
l'apartat 1.2.4.6 

La instal·lació tèrmica destinada a la producció d'aigua calenta sanitària compleix amb 
l'exigència bàsica CTE HE 4 'Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària' mitjançant la 
justificació del seu document bàsic. 

  
 

1.2.6.- Justificació del compliment de l'exigència de limitació de la utilització d’energia 
convencional de l'apartat 1.2.4.7 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 

  El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia 
elèctrica per "efecte Joule". 

  No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

  No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la 
interacció de dos fluids amb temperatura d'efectes oposats. 

  No es contempla al projecte la utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les 
instal·lacions tèrmiques. 

 
 

1.2.7.- Llista dels equips consumidors d'energia 

S'inclou a continuació un resumen de tots els equips projectats, amb el seu consum 
d'energia.  

Equips Referència 

Tipus 1 

Caldera mural a gas N, per a calefacció, càmera de combustió estanca i tir forçat, 
encesa electrònica i seguretat per ionització, sense flama pilot, equipament format 
per: cos de caldera, panell de control i comandament, vas d'expansió amb purgador 
automàtic, kit estàndard d'evacuació de fums i plantilla de muntatge  
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Sistema d'expansió directa:  

Equips Referència 

Tipus 1 

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, 
bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma domèstica (RAC), 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 71 ZK "MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec 
en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb 
sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència 
calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de 
bulb sec en l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 3,29 (classe A), COP 
(coeficient energètic) 3,74 (classe A), format per una unitat interior SRK 71 ZK-S, de 
318x1098x248 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 26 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 
1170 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític i control sense fil, i 
una unitat exterior SRC 71 ZK-S, amb compressor de tipus rotatiu, DC PAM Inverter, 
de 750x880x340 mm, nivell sonor 53 dBA i cabal d'aire 3300 m³/h, amb control de 
condensació i possibilitat d'integració en un sistema domòtic KNX/EIB a través d'un 
interface (no inclòs en aquest preu) 

Tipus 2 

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-410A, 
bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma domèstica (RAC), 
alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 25 ZJX "MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 2,55 kW (temperatura de bulb 
sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de 
bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència 
calorífica nominal 3,13 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura 
de bulb sec en l'exterior 7°C), EER (qualificació energètica) 5,2 (classe A), COP 
(coeficient energètic) 5,26 (classe A), format per una unitat interior SRK 25 ZJX-S, 
de 309x890x220 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 22 dBA, cabal d'aire (velocitat 
alta) 750 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític i control sense 
fil, i una unitat exterior SRC 25 ZJX, amb compressor de tipus rotatiu, DC PAM 
Inverter, de 595x780x290 mm, nivell sonor 47 dBA i cabal d'aire 1770 m³/h, amb 
control de condensació i possibilitat d'integració en un sistema domòtic KNX/EIB a 
través d'un interface (no inclòs en aquest preu)  

  

 

 

 

 

 

 
 

1.3.- Exigència de seguretat 
 

 
1.3.1.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de 
l'apartat 3.4.1. 
 

1.3.1.1.- Condicions generals 

Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la 
instrucció tècnica 1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE.   

1.3.1.2.- Sales de màquines 

L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels 
locals destinades a les mateixes, incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat 
segons la instrucció tècnica 1.3.4.1.2 Sales de màquines del RITE.   

1.3.1.3.- Xemeneies 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici es 
realitza d'acord a la instrucció tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i 
dimensionament i la possible evacuació per conducte amb sortida directa a l'exterior o al pati 
de ventilació.   

1.3.1.4.- Emmagatzemament de biocombustibles sòlids 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi biocombustible. 

   
 

1.3.2.- Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i 
conductes de calor i fred de l'apartat 3.4.2. 
 

1.3.2.1.- Alimentació 

L'alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un 
dispositiu que serveix per a reposar les pèrdues d'aigua.   

El diàmetre de la connexió d'alimentació s'ha dimensionat segons la següent taula:  

Potència tèrmica nominal 
(kW) 

Calor Fred 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P ≤ 70 15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 

150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P 32 40  
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1.3.2.2.- Buidat i purga 

Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de 
forma parcial i total. El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb 
un diàmetre mínim segons la següent taula:  

Potència tèrmica nominal 
(kW) 

Calor Fred 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 

150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Els punts alts dels circuits estan provistos d'un dispositiu de purga d'aire.  

  

1.3.2.3.- Expansió i circuit tancat 

Els circuits tancats d'aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió 
de tipus tancat, que permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el Volum de 
dilatació del fluid.  

El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat 
inclosos en l'obra s'han realitzat segons la norma UNE 100155. 

  
 

1.3.2.4.- Dilatació, cop d'ariet, filtració 

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de 
la temperatura han sigut compensades segons el procediment establert en la instrucció 
tècnica 1.3.4.2.6 Dilatació del RITE.  

La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques 
d'alguns elements del circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet 
del RITE.  

Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la 
instrucció tècnica 1.3.4.2.8 Filtració del RITE. 

  

  

 
 

1.3.2.5.- Conductes d'aire 

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com 
elements complementaris (plenums, connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament 
d'aigua, unitats terminals) s'ha realitzat conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes 
d'aire del RITE.   
 

1.3.3.- Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 
3.4.3. 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es 
d'aplicació a la instal·lació tèrmica. 

   
 

1.3.4.- Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4. 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les 
superfícies dels emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C.  

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una 
temperatura menor de 80 °C.  

L’accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i l’amidament de la mateixa s'ha dissenyat 

conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE. 
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2.- CÀLCUL DE LA DEMANDA DELS RECINTES 

 

2.1.- Paràmetres generals 

Emplaçament: Sant Llorenç de Morunys 

Altitud sobre el nivell del mar: 925 m 

Percentil per a hivern: 97.5 % 

Temperatura seca a l'hivern: -4.80 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

Temperatura del terreny: 5.00 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Resultats de càlcul dels recintes  

2.2.1.- Calefacció Planta baixa 

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Vestidor L1 (Dormitoris)   VESTIDORS 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   S   21.1   0.55   292   Clar   

Façana   E   16.9   0.55   292   Clar   

Façana   O   11.3   0.55   292   Clar   
 

300.29 

264.85 

177.53 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

7   S   2.8   2.08   

6   E   2.4   2.08   

4   O   1.6   2.08   
 

150.26 

141.67 

94.45 
 

 

Portes exteriors   

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   

1   Opaca   E   1.7   1.90   
 

90.25 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   39.3   0.18   753   Intermedi   
 

186.04 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   39.3   0.25   396   
 

158.19 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   23.5   2.34   88   

Buit interior   1.7   2.20       
 

707.86 

47.54 
 

Total estructural 2318.93 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

115.95 
 

Càrregues internes totals 
 

2434.87 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

360.0   
 

2441.24 

Potència tèrmica de ventilació total 2441.24 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 39.3 m² 124.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4876.1 W 
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 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Vestidor L2 (Dormitoris)   VESTIDORS 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   S   21.1   0.55   292   Clar   

Façana   E   11.3   0.55   292   Clar   

Façana   O   16.9   0.55   292   Clar   
 

300.30 

177.53 

264.85 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

7   S   2.8   2.08   

4   E   1.6   2.08   

6   O   2.4   2.08   
 

150.26 

94.45 

141.67 
 

 

Portes exteriors   

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   

1   Opaca   O   1.7   1.90   
 

90.25 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   39.3   0.18   753   Intermedi   
 

186.13 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   39.3   0.25   396   
 

158.28 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   23.5   2.34   88   

Buit interior   1.7   2.20       
 

707.86 

47.54 
 

Total estructural 2319.12 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

115.96 
 

Càrregues internes totals 
 

2435.08 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

360.0   
 

2441.24 

Potència tèrmica de ventilació total 2441.24 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 39.3 m² 124.0 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4876.3 W 
 

 

 

 

 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Vestidor V1 (Dormitoris)   VESTIDORS 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   N   21.2   0.55   292   Clar   

Façana   O   11.3   0.55   292   Clar   

Façana   E   4.0   0.55   292   Clar   
 

361.88 

177.53 

62.61 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

7   N   2.8   2.08   

4   O   1.6   2.08   

1   E   0.4   2.08   
 

180.31 

94.45 

23.61 
 

 

Portes exteriors   

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   

1   Opaca   E   1.7   1.90   
 

90.25 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   39.5   0.18   753   Intermedi   
 

186.72 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   39.5   0.25   396   
 

158.78 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   38.4   2.34   88   

Buit interior   1.7   2.20       
 

1158.03 

47.54 
 

Total estructural 2541.71 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

127.09 
 

Càrregues internes totals 
 

2668.79 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

360.0   
 

2441.24 

Potència tèrmica de ventilació total 2441.24 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 39.5 m² 129.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 5110.0 W 
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 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Vestidor V2 (Dormitoris)   VESTIDORS 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   N   21.0   0.55   292   Clar   

Façana   O   4.0   0.55   292   Clar   

Façana   E   11.3   0.55   292   Clar   
 

357.76 

62.61 

177.53 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

7   N   2.8   2.08   

1   O   0.4   2.08   

4   E   1.6   2.08   
 

180.31 

23.61 

94.45 
 

 

Portes exteriors   

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   

1   Opaca   O   1.7   1.90   
 

90.25 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   39.1   0.18   753   Intermedi   
 

184.89 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   39.1   0.25   396   
 

157.22 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   14.9   0.28   117   

Paret interior   23.5   2.34   88   

Buit interior   1.7   2.20       
 

54.78 

707.86 

47.54 
 

Total estructural 2138.81 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

106.94 
 

Càrregues internes totals 
 

2245.75 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

360.0   
 

2441.24 

Potència tèrmica de ventilació total 2441.24 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 39.1 m² 119.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4687.0 W 
 

 

 
 

 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Vestidor ARB1 (Dormitoris (ARB))   VESTIDORS 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   S   5.6   0.55   292   Clar   
 

79.96 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   S   0.8   2.08   
 

42.93 
 

 

Portes exteriors   

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   

1   Opaca   S   1.7   1.90   
 

82.04 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   6.5   0.18   753   Intermedi   
 

30.69 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   6.5   0.25   396   
 

26.10 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   10.9   2.34   88   

Buit interior   1.7   2.20       
 

329.26 

47.54 
 

Total estructural 638.52 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

31.93 
 

Càrregues internes totals 
 

670.45 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

18.0   
 

122.06 

Potència tèrmica de ventilació total 122.06 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.5 m² 122.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 792.5 W 
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 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Vestidor ARB2 (Dormitoris (ARB))   VESTIDORS 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   S   5.6   0.55   292   Clar   
 

79.96 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   S   0.8   2.08   
 

42.93 
 

 

Portes exteriors   

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   

1   Opaca   S   1.7   1.90   
 

82.04 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   6.5   0.18   753   Intermedi   
 

30.69 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   6.5   0.25   396   
 

26.10 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   10.9   2.34   88   

Buit interior   1.7   2.20       
 

329.26 

47.54 
 

Total estructural 638.52 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

31.93 
 

Càrregues internes totals 
 

670.45 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

18.0   
 

122.06 

Potència tèrmica de ventilació total 122.06 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 6.5 m² 122.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 792.5 W 
 

 

 

 

 

 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Oficina (Dormitoris (ARB))   VESTIDORS 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   S   4.1   0.55   292   Clar   
 

58.77 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   S   0.8   2.08   
 

42.93 
 

 

Portes exteriors   

Nre. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   

1   Opaca   S   1.7   1.90   
 

82.04 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   5.1   0.18   753   Intermedi   
 

24.14 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   5.1   0.25   396   
 

20.53 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   11.9   0.28   117   

Buit interior   1.7   2.20       
 

43.62 

47.54 
 

Total estructural 319.57 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

15.98 
 

Càrregues internes totals 
 

335.54 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

18.0   
 

122.06 

Potència tèrmica de ventilació total 122.06 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 5.1 m² 89.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 457.6 W 
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 CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

Infermeria (Dormitoris (ARB))   VESTIDORS 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -4.8 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 
(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   S   5.6   0.55   292   Clar   
 

79.30 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   S   0.8   2.08   
 

42.93 
 

 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   4.9   0.18   753   Intermedi   
 

23.30 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   4.9   0.25   396   
 

19.81 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   6.4   0.28   117   

Paret interior   7.0   2.34   88   
 

23.40 

209.66 
 

Total estructural 398.40 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

19.92 
 

Càrregues internes totals 
 

418.32 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

18.0   
 

122.06 

Potència tèrmica de ventilació total 122.06 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 4.9 m² 109.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 540.4 W 
 

 

 
 

 

 

2.3.- Resum dels resultats de càlcul dels recintes 

Calefacció 

Conjunt: VESTIDORS 

Recinte Planta 

Càrrega 
interna 

sensible 
(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 
(m³/h) 

Càrrega total 
(W) 

Per 
superfície 

(W/m²) 

Total 
(W) 

Vestidor L1 
Planta 
baixa 

2434.87 360.00 2441.24 124.03 4876.11 

Vestidor L2 
Planta 
baixa 

2435.08 360.00 2441.24 123.97 4876.32 

Vestidor V1 
Planta 
baixa 

2668.79 360.00 2441.24 129.49 5110.03 

Vestidor V2 
Planta 
baixa 

2245.75 360.00 2441.24 119.94 4686.99 

Vestidor ARB1 
Planta 
baixa 

670.45 18.00 122.06 122.18 792.51 

Vestidor ARB2 
Planta 
baixa 

670.45 18.00 122.06 122.18 792.51 

Oficina 
Planta 
baixa 

335.54 18.00 122.06 89.69 457.61 

Infermeria 
Planta 
baixa 

418.32 18.00 122.06 109.75 540.38 

Total   1512.0       

Càrrega total simultània   22132.5  
  
 

2.4.- Resum dels resultats per a conjunts de recintes 

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 
Potència total 

(W) 

VESTIDORS 72.6 22132.5 
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3.- DESCRIPCIÓ DELS PONTS TÈRMICS LINEALS 

  

Trobada de façana amb sòl 
Longitud 

(m) 
Y 

(W/(m·K)) 

 

SM2E 
  

111.53 0.14 

 
  

Trobada de façana amb coberta 
Longitud 

(m) 
Y 

(W/(m·K)) 

 

Trobada de façana amb coberta 
*
 

  
Transmitància de l'element U: 0.3547 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 60.326 W/m 
Flux de calor real: 70.361 W/m 

111.38 0.40 

*
 Càlcul efectuat conforme a la norma UNE EN ISO 10211  
  

Trobada entre façanes 
Longitud 

(m) 
Y 

(W/(m·K)) 

 

Façana en cantonada vertical sortint 
*
 

  
Transmitància de l'element U: 0.5514 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 44.797 W/m 
Flux de calor real: 46.776 W/m 

15.55 0.08 

 

Façana en cantonada vertical entrant 
*
 

  
Transmitància de l'element U: 0.5514 W/(m²·K) 
Salt tèrmic: 25.00 °C 
Flux de calor teòric: 44.797 W/m 
Flux de calor real: 40.893 W/m 

10.37 -0.16 

*
 Càlcul efectuat conforme a la norma UNE EN ISO 10211 

 

 

4.- CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Canonades (Calefacció) 

Tram 
F 

Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

DP1 
(kPa) 

DP 
(kPa

) Inici Final Tipus 

A113-Planta 
baixa 

A114-Planta 
baixa 

Impulsió (*) 40 mm 0.62 0.7 2.91 0.541 0.88 

A114-Planta 
baixa 

A114-Planta 
baixa 

Impulsió (*) 50 mm 1.24 1.0 1.55 0.340 0.34 

A114-Planta 
baixa 

N1-Planta 
baixa 

Impulsió 40 mm 0.62 0.7 0.67 0.124 0.46 

N1-Planta 
baixa 

A111-Planta 
baixa 

Impulsió 40 mm 0.62 0.7 0.35 0.065 0.53 

A111-Planta 
baixa 

N1-Planta 
baixa 

Retorn 40 mm 0.62 0.7 0.40 0.080 0.59 

A114-Planta 
baixa 

N1-Planta 
baixa 

Retorn 40 mm 0.62 0.7 0.67 0.133 0.51 

A114-Planta 
baixa 

A114-Planta 
baixa 

Retorn (*) 50 mm 1.24 1.0 1.55 0.363 0.36 

A114-Planta 
baixa 

A114-Planta 
baixa 

Retorn 40 mm 0.62 0.7 0.05 0.010 0.37 

A114-Planta 
baixa 

A113-Planta 
baixa 

Retorn (*) 40 mm 0.62 0.7 3.01 0.599 0.96 

(*) Tram que forma part del recorregut més desfavorable. 

  

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre nominal L Longitud 

Q Cabal DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 
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I. SOLAR TÈRMICA 

ÍNDEX 

1.- MEMÒRIA 
1.1.- Promotor/Titular 
1.2.- Autor del projecte 
1.3.- Objecte del projecte 
1.4.- Emplaçament de la instal·lació 
1.5.- Característiques de la superfície on s'instal·laran els captadors. 
Orientació, inclinació i ombres 
1.6.- Tipus de instal·lació 
1.7.- Captadors. Corbes de rendiment 
1.8.- Disposició dels captadors. 
1.9.- Fluid termòfor 
1.10.- Dipòsit acumulador 
1.10.1.- Volum d'acumulació 
1.10.2.- Superfície d'intercanvi 
1.10.3.- Conjunts de captació 
1.11.- Energia auxiliar 
1.12.- Circuit hidràulic 
1.12.1.- Bombes de circulació 
1.12.2.- Canonades 
1.12.3.- Vas d'expansió 
1.12.4.- Purgadors 
1.12.5.- Sistema d'ompliment 
1.13.- Sistema de control 
1.14.- Disseny i execució de la instal·lació 
1.14.1.- Muntatge dels captadors 
1.14.2.- Canonades 
1.14.3.- Vàlvules 
1.14.4.- Vas d'expansió 
1.14.5.- Aïllaments 
1.14.6.- Purga d'aire 
1.14.7.- Sistema d'ompliment 
1.14.8.- Sistema elèctric i de control 
1.14.9.- Sistemes de protecció 
1.14.9.1.- Protecció contra sobreescalfaments 
1.14.9.2.- Protecció contra cremades 
1.14.9.3.-  Protecció de materials i components contra altes 

temperatures 
1.14.9.4.- Resistència a pressió 
1.14.9.5.- Prevenció de flux invers 
 

 

 
 
 
 
 
2.- CÀLCUL 
2.1.- Descripció de l'edifici 
2.2.- Circuit hidràulic 
2.2.1.- Condicions climàtiques 
2.2.2.- Condicions d'ús 
2.3.- Determinació de la radiació 
2.4.- Dimensionat de la superfície de captació 
2.5.- Càlcul de la cobertura solar 
2.6.- Selecció de la configuració bàsica 
2.7.- Selecció del fluid termòfor 
2.8.- Disseny del sistema de captació 
2.9.- Disseny del sistema bescanviador-acumulador 
2.10.- Disseny del circuit hidràulic 
2.10.1.- Càlcul del diàmetre de les canonades 
2.10.2.- Càlcul de les pèrdues de càrrega de la instal·lació 
2.10.3.- Bomba de circulació 
2.10.4.- Vas d'expansió 
2.10.5.- Purgadors i desairejadors 
2.11.- Sistema de regulació i control 
2.12.- Càlcul de la separació entre files de captadors 
2.13.- Aïllament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 6. MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
I. SOLAR TÈRMICA 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 130 

 

1- MEMÒRIA 
 

1.1.- Promotor/Titular 

- 

 

1.2.- Autor del projecte 

Jordi Besora Solé  

 

1.3.- Objecte del projecte 

L'objecte del present projecte és dissenyar la instal·lació d'aigua calenta sanitària, mitjançant 
escalfament per energia solar tèrmica.  

 

1.4.- Emplaçament de la instal·lació 

 Coordenades geogràfiques: 

 Latitud: 41° 37' 12'' 

Longitud: 0° 37' 12'' E  
  

Zona climàtica III segons CTE DB HE 4.  

 

1.5.- Característiques de la superfície on s'instal·laran els captadors. Orientació, 
inclinació i ombres 

L'orientació i inclinació dels captadors serà la següent:  

Orientació: S(180º) 

Inclinació: 55º  
 El camp de captadors es situarà sobre la coberta, segons el plànol de planta adjunt.  

L'orientació i inclinació del sistema de captació, així com les possibles ombres sobre el 
mateix, seran tals que les pèrdues siguin inferiors als límits especificats en la següent taula: 

 Cas Orientació i inclinació Ombres Total 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposició 20 % 15 % 30 % 

Integració arquitectònica 40 % 20 % 50 %  
 

 Càlcul de pèrdues de radiació solar per ombres 

Conj. captació Cas Orientació i inclinació Ombres Total 

1 General 2.15 % 0.00 % 2.15 % 

2 General 2.15 % 0.00 % 2.15 % 

 

1.6.- Tipus d’instal·lació 

El sistema de captació solar per a consum d'aigua calenta sanitària es caracteritza de la 
següent manera:  

  Pel principi de circulació utilitzat, vam classificar el sistema com una instal·lació amb 
circulació forçada. 

  Pel sistema de transferència de calor, classifiquem el nostre sistema com una 
instal·lació amb intercanviador de calor en l'acumulador solar. 

  Pel sistema d'expansió, serà un sistema tancat. 

  Per la seva aplicació, serà una instal·lació per a escalfament d'aigua. 

 

1.7.- Captadors. Corbes de rendiment 

El tipus i disposició dels captadors que s'han seleccionat es descriu a continuació: 

Model Disposició Nombre total de captadors Nombre total de bateries 

 En paral·lel 12 2 de 6 unitats  
 

El captador seleccionat ha de tenir la certificació emesa per l'organisme competent en la 
matèria, segons el regulat en el RD 891/1980, de 14 d'Abril, sobre homologació dels 
captadors solars i en l'Ordre de 28 de Juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i 
instruccions tècniques complementàries per a l'homologació dels captadors solars, o la 
certificació o condicions que consideri la reglamentació que ho substitueixi. 

 
 

1.8.- Disposició dels captadors. 

Els captadors es disposaran en files constituïdes pel mateix nombre d'elements. Les files de 
captadors es poden connectar entre si en paral·lel, en sèrie o en sèrie-paral·lel, havent 
d'instal·lar vàlvules de tancament en l'entrada i sortida de les diferents bateries de captadors i 
entre les bombes, de manera que es puguin utilitzar per a aïllament d'aquests components 
durant els treballs de manteniment, substitució, etc.  
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Dintre de cada fila o bateria els captadors es connectaran en paral·lel. El nombre de 
captadors que es poden connectar en paral·lel s'obtindrà tenint en compte les limitacions 
especificades pel fabricant.  

Es disposarà d'un sistema per a assegurar igual recorregut hidràulic en totes les bateries de 
captadors. En general, s'ha d'arribar a un flux equilibrat mitjançant el sistema de tornada 
invertida. Si això no és possible, es pot controlar el flux mitjançant mecanismes adequats, 
com vàlvules d'equilibrat. 

 L'entrada de fluid termòfor s'efectuarà per l'extrem inferior del primer captador de la bateria i 
la sortida per l'extrem superior de l'últim.  

L'entrada tindrà un pendent ascendent de el 1% en el sentit d'avanç del fluid termòfor.  

 

1.9.- Fluid termòfor 

Per a evitar riscos de congelació en el circuit primari, el fluid termòfor incorporarà 
anticongelant.  

Com a anticongelants es podran utilitzar productes ja preparats o barrejats amb aigua. En 
ambdós casos, han de complir la reglamentació vigent. A més, el seu punt de congelació ha 
de ser inferior a la temperatura mínima històrica (-19ºC) amb un marge de seguretat de 5ºC. 

En qualsevol cas, la seva calor específica no serà inferior a 3 KJ/kgK (equivalent a 1 
Kcal/kgºC).  

S'hauran de prendre les precaucions necessàries per a prevenir possibles deterioracions del 
fluid anticongelant quan s'arriba a temperatures molt altes. Aquestes precaucions deuran ser 
comprovades d'acord amb UNE-EN 12976-2.  

La instal·lació disposarà dels sistemes necessaris per a facilitar l'ompliment de la mateixa i 
assegurar que l'anticongelant està perfectament barrejat.  

És convenient disposar un dipòsit auxiliar per a reposar les possibles pèrdues de fluid 
termòfor en el circuit. No s'ha d'utilitzar per a reposició un fluid que les seves característiques 
siguin incompatibles amb el que ja existeix en el circuit.  

En qualsevol cas, el sistema d'ompliment no permetrà les pèrdues de concentració produïdes 
per fugides del circuit i resoltes mitjançant reposició amb aigua de la xarxa.  

En aquest cas, s'ha triat com a fluid termòfor una barreja comercial d'aigua i propilenglicol a 
el 40%, amb el que es garanteix la protecció dels captadors contra trencament per 
congelació fins a una temperatura de -24ºC, així com contra corrosions i incrustacions, ja que 
aquesta barreja no es degrada a altes temperatures. En cas de fugida en el circuit primari, 
compte amb una composició no tòxica i additius estabilitzants.  

 
 

 

Les principals característiques d'aquest fluid termòfor son les següents: 
  

  Densitat: 1059.94 Kg/m³. 

  Calor específic: 3.460 KJ/kgK. 

  Viscositat (60ºC): 4.18 mPa s. 

 
 

1.10.- Dipòsit acumulador 
 

1.10.1.- Volum d'acumulació 

El volum d'acumulació s'ha seleccionat complint amb les especificacions de l'apartat 3.3.3.1: 
Generalitats de la secció HE 4 DB-HE CTE.  

50 < (V/A) < 180 
 on: 

A: Suma de les àrees dels captadors. 
V: Volum d'acumulació expressat en litres. 

  

El model d'acumulador usat es descriu a continuació:  

 
Conj. captació: 1 

  Diàmetre: 1000 mm 

  Altura: 1860 mm 

  Vol. acumulació: 800 l  
 

Conj. captació: 2 

  Diàmetre: 1000 mm 

  Altura: 1860 mm 

  Vol. acumulació: 800 l 
  
 

1.10.2.- Superfície d'intercanvi 

La superfície útil d'intercanvi compleix l'apartat 3.3.4: Sistema d'intercanvi de la secció HE 4 
DB-HE CTE, que prescriu que la relació entre la superfície útil d'intercanvi i la superfície total 
de captació no serà inferior a 0.15.  

El model d'interacumulador seleccionat es descriu a continuació. 
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Conj. captació: 1  

Interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un serpentí, de terra, 800 l, altura 1860 
mm, diàmetre 1000 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure 
de CFC, protecció contra corrosió mitjançant ànode de magnesi, protecció externa amb folre 
de PVC. 

Conj. captació: 2  

Interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un serpentí, de terra, 800 l, altura 1860 
mm, diàmetre 1000 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure 
de CFC, protecció contra corrosió mitjançant ànode de magnesi, protecció externa amb folre 
de PVC. 

 Per a cadascuna de les canonades d'entrada i sortida d'aigua del bescanviador de calor s'ha 
d'instal·lar una vàlvula de tancament pròxima al maneguet corresponent.  
 

1.10.3.- Conjunts de captació 

En la següent taula poden consultar-se els volums d'acumulació i àrees d'intercanvi totals per 
a cada conjunt de captació:  

Conj. captació Vol. acumulació (l) Sup. captació (m²) 

1 800 12.60 

2 800 12.60  
  

 

1.11.- Energia auxiliar 

Per a assegurar la continuïtat en el proveïment de la demanda tèrmica en qualsevol 
circumstància, la instal·lació d'energia solar ha de contar amb un sistema d'energia auxiliar. 

 Aquest sistema d'energia auxiliar ha de tenir suficient potència tèrmica per a proporcionar 
l'energia necessària per a la producció total d'aigua calenta sanitària, en absència de radiació 
solar. L'energia auxiliar s'aplicarà en el circuit de consum, mai en el circuit primari de 
captadors.  

El sistema d'aportament d'energia auxiliar amb acumulació o en línia sempre disposarà d'un 
termòstat de control sobre la temperatura de preparació. En el cas que el sistema d'energia 
auxiliar no disposi d'acumulació, és a dir, sigui una font de calor instantània, l'equip serà 
capaç de regular la seva potència de manera que s'obtingui la temperatura de manera 
permanent, amb independència de com sigui la temperatura de l'aigua d'entrada al citat 
equip.  

Tipus d'energia auxiliar: Propà 

 
 

1.12.- Circuit hidràulic 

El cabal de fluid portador es determina d'acord amb les especificacions del fabricant, segons 
apareix en l'apartat de càlcul. 

1.12.1.- Bombes de circulació 

La bomba necessària per al circuit primari ha de tenir el següent punt de funcionament:  

Cabal (l/h) Pressió (Pa) 

760.0 7749.9 

760.0 7749.9  
 

Els materials constitutius de la bomba en el circuit primari són compatibles amb la barreja 
anticongelant.  
 

1.12.2.- Canonades 

Les canonades utilitzades pel circuit primari tenen les següents característiques:  

Material: coure 

Disposició: col·locada superficialment 

Amb aïllament mitjançant aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta 
amb pintura protectora per a aïllament de color blanc  
 

1.12.3.- Vas d'expansió 

El sistema d'expansió que s'empra en el projecte serà tancat, de tal forma que, fins i tot 
després d'una interrupció del subministrament de potència a la bomba de circulació del circuit 
de captadors, just quan la radiació solar sigui màxima, es pugui establir l'operació automàtica 
quan la potència estigui disponible de nou.  

El vas d'expansió per a cada conjunt de captació s'ha dimensionat conforme es descriu en 
l'annex de càlcul.  
 

1.12.4.- Purgadors 

S'utilitzaran purgadors automàtics, ja que no està previst que es formi vapor en el circuit. Ha 
de suportar, almenys, la temperatura d'estancament del captador i, en qualsevol cas, fins a 
130ºC.  
 

1.12.5.- Sistema d'ompliment 

El sistema d'omplert del circuit primari és manual. La situació del mateix es descriu en els 
plànols del projecte.  
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1.13.- Sistema de control 

El sistema de control assegura el correcte funcionament de la instal·lació, facilitant un bon 
aprofitament de l'energia solar captada i assegurant l'ús adequat de l'energia auxiliar. S'ha 
seleccionat una centraleta de control per a sistema de captació solar tèrmica , amb sondes 
de temperatura amb les següents funcions: 

  Control de la temperatura del captador solar 

  Control i regulació de la temperatura de l'acumulador solar 

  Control i regulació de la bomba en funció de la diferència de temperatures entre 
captador i acumulador. 

  

 
 

1.14.- Disseny i execució de la instal·lació 
 

1.14.1.- Muntatge dels captadors 

S'aplicarà a l'estructura suport les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l'Edificació en 
quant a seguretat.  

El disseny i construcció de l'estructura i sistema de fixació dels captadors ha de permetre les 
necessàries dilatacions tèrmiques, sense transferir càrregues que puguin afectar a la 
integritat dels captadors o al circuit hidràulic.  

Els punts de subjecció del captador seran suficients en nombre, tenint l'àrea de suport i 
posició relativa adequades, de manera que no es produeixin flexions en el captador superiors 
a les permeses pel fabricant.  

Els topalls de subjecció de l'estructura i dels captadors no llançaran ombra sobre aquests 
últims.  

En el cas que ens ocupa, l'ancoratge dels captadors a l'edifici es realitzarà mitjançant una 
estructura metàl·lica proporcionada pel fabricant. La inclinació dels captadors serà de: 55º. 
 

 

1.14.2.- Canonades 

El diàmetre de les canonades s'ha dimensionat de manera que la velocitat de circulació del 
fluid sigui inferior a 2 m/s i que la pèrdua de càrrega unitària sigui inferior a 40.0 mm.c.a/m. 
 

 

 

 

 

1.14.3.- Vàlvules 

L'elecció de les vàlvules es realitzarà d'acord amb la funció que ocupen i les seves 
condicions extremes de funcionament (pressió i temperatura), seguint preferentment els 
criteris següents:  

  Per a aïllament: vàlvules d'esfera. 

  Per a equilibrat de circuits: vàlvules de seient. 

  Per a buidatge: vàlvules d'esfera o de mascle. 

  Per a omplert: vàlvules d'esfera. 

  Per a purga d'aire: vàlvules d'esfera o de mascle. 

  Per a seguretat: vàlvules de ressort. 

  Per a retenció: vàlvules de disc de doble comporta, o de clapeta. 
 

Les vàlvules de seguretat seran capaces de derivar la potència màxima del captador o grup 
de captadors, fins i tot en forma de vapor, de manera que en cap cas se sobrepassi la 
màxima pressió de treball del captador o del sistema.  

Les vàlvules de retenció se situaran en la canonada d'impulsió de la bomba, entre la boca i el 
maneguet antivibratori, i, en qualsevol cas, aigües dalt de la vàlvula de intercepció.  

Els purgadors automàtics d'aire es construiran amb els següents materials:  

  Cos i tapa: fosa de ferro o de llautó. 

  Mecanisme: acer inoxidable. 

  Flotador i seient: acer inoxidable. 

  Obturador: goma sintètica. 

Els purgadors automàtics seran capaços de suportar la temperatura màxima de treball del 
circuit.  
 

1.14.4.- Vas d'expansió 

S'utilitzaran vasos d'expansió tancats amb membrana. Els vasos d'expansió tancats 
compliran amb el Reglament de Recipients a Pressió i estaran degudament timbrats. La 
canonada de connexió del got d'expansió no s'aïllarà tèrmicament i tindrà el volum suficient 
per a refredar el fluid abans d'arribar a el vas.  

El volum de dilatació, per al càlcul, serà com a mínim igual al 4,3% del volum total de fluid en 
el circuit primari.  

Els vasos d'expansió tancats es dimensionaran de manera que la pressió mínima en fred, en 
el punt més alt del circuit, no sigui inferior a 1.5Kg/cm², i que la pressió màxima en calent en 
qualsevol punt del circuit no superi la pressió màxima de treball dels components.  

Quan el fluid termòfor pugui evaporar-se sota condicions d'estancament cal realitzar un 
dimensionat especial per al volum d'expansió.  
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El dipòsit d'expansió haurà de ser capaç de compensar el volum del mitjà de transferència de 
calor en tot el grup de captadors complet, incloent totes les canonades de connexió entre 
captadors, incrementat en un 10%.  
 

1.14.5.- Aïllaments 

L'aïllament dels acumuladors de la superfície dels quals sigui inferior a 2 m² tindrà un 
espessor mínim de 30 mm. Per a volums superiors, l'espessor mínim serà de 50 mm.  

L'espessor de l'aïllament per al bescanviador de calor en l’acumulador no serà inferior a 20 
mm.  

Els espessors d'aïllament (expressats en mm) de canonades i accessoris situats a l'interior o 
exterior, no seran inferiors als valors especificats en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1.  

És aconsellable, encara que no formi part de la instal·lació solar, l'aïllament de les canonades 
de distribució al consum de ACS. D'aquesta forma s'eviten pèrdues energètiques en la 
distribució, que disminueixen el rendiment de la instal·lació de captació solar. 
 

1.14.6.- Purga d'aire 

El traçat del circuit afavorirà el desplaçament de l'aire atrapat cap als punts alts.  

Els traçats horitzontals de canonada tindran sempre una pendent mínima del 1% en el sentit 
de la circulació.  

En els punts alts de la sortida de bateries de captadors i en tots aquells punts de la 
instal·lació on pugui quedar aire acumulat, es col·locaran sistemes de purga constituïts per 
flascons de deserció i purgador manual o automàtic. El volum útil de cada flascó serà 
superior a 100 cm³.  

Aquest volum es podrà disminuir si s'instal·la a la sortida del circuit solar, i abans del 
bescanviador, un desairejador amb purgador automàtic.  

Les línies de purga es col·locaran de tal forma que no puguin gelar-se ni es pugui produir 
acumulació d'aigua entre línies. Els orificis de descàrrega haurien d'estar disposats perquè el 
vapor o mitjà de transferència de calor que surti per les vàlvules de seguretat no causi cap 
risc a persones, a materials o al medi ambient.  

S'evitarà l'ús de purgadors automàtics quan es previngui la formació de vapor en el circuit. 
Els purgadors automàtics haurien de suportar, almenys, la temperatura d'estancament del 
captador.  

 

 
 

1.14.7.- Sistema d'ompliment 

Els circuits amb vas d'expansió tancat han d'incorporar un sistema d'omplert manual o 
automàtic, que permeti omplir el circuit primari de fluid termòfor i mantenir-lo pressuritzat.  

En general, és recomanable l'adopció d'un sistema d'omplert automàtic amb la inclusió d'un 
dipòsit de fluid termòfor.  

Per a disminuir el risc d'errada, s'evitaran els aportaments incontrolats d'aigua de reposició 
als circuits tancats, així com l'entrada d'aire (això últim incrementaria el risc d'errada per 
corrosió).  

És aconsellable no usar vàlvules d'omplert automàtiques.  
 

1.14.8.- Sistema elèctric i de control 

El sistema elèctric i de control complirà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
(REBT) en tots aquells punts que siguin d'aplicació.  

Els quadres seran dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran 
d'acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la 
Comissió Electrotècnica Internacional (CEI).  

L'usuari estarà protegit contra possibles contactes directes i indirectes. 

El rang de temperatura ambient admissible per al funcionament del sistema de control serà, 
com a mínim, el següent: -10ºC a 50ºC.  

Els sensors de temperatura suportaran els valors màxims previstos per a la temperatura en el 
lloc que se situïn. Haurien de suportar, sense alteracions superiors a 1ºC, una temperatura 
de fins a 100ºC (instal·lacions de ACS).  

La localització i instal·lació dels sensors de temperatura haurà d'assegurar un bon contacte 
tèrmic amb la zona d'amidament. Per a aconseguir-lo, en el cas de sensors d'immersió, 
s'instal·laran en contracorrent amb el fluid.  

Els sensors de temperatura hauran d'estar aïllats contra la influència de les condicions 
ambientals que els envolten.  

La ubicació de les sondes ha de realitzar-se de manera que aquestes mesurin exactament 
les temperatures que es desitja controlar, instal·lant-se els sensors en l'interior de beines i 
evitant-ne les canonades separades de la sortida dels captadors i les zones d'estancament 
en els dipòsits.  

Les sondes seran, preferentment, d'immersió. Es tindrà especial cura a assegurar una 
adequada unió entre les sondes per contacte i la superfície metàl·lica.  
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1.14.9.- Sistemes de protecció 
 

1.14.9.1.- Protecció contra sobreescalfaments 

El sistema haurà d'estar dissenyat de tal forma que, amb altes radiacions solars perllongades 
sense consum d'aigua calenta, no es produeixin situacions en les quals l'usuari hagi de 
realitzar alguna acció especial per a dur el sistema al seu estat normal d'operació.  

Quan el sistema disposi de la possibilitat de drenatge com a protecció davant de 
sobreescalfaments, la construcció s'haurà de realitzar de tal forma que l'aigua calenta o 
vapor del drenatge no suposin cap perill per als habitants i no es produeixin danys en el 
sistema ni en cap altre material de l'edifici o habitatge.  

Quan les aigües siguin dures, es realitzaran les previsions necessàries perquè la temperatura 
de treball de qualsevol punt del circuit de consum no sigui superior a 60ºC.  
 

1.14.9.2.- Protecció contra cremades 

En sistemes d'aigua calenta sanitària, on la temperatura d'aigua calenta en els punts de 
consum pugui excedir de 60ºC, haurà de ser instal·lat un sistema automàtic de barreja o altre 
sistema que limiti la temperatura de subministrament a 60ºC encara que en la part solar 
pugui arribar a una temperatura superior per a compensar les pèrdues. Aquest sistema haurà 
de ser capaç de suportar la màxima temperatura possible d'extracció del sistema solar. 

1.14.9.3.- Protecció de materials i components contra altes temperatures 

El sistema haurà de ser dissenyat de tal forma que mai s'excedeixi la màxima temperatura 
permesa per cada material o component.  
 

1.14.9.4.- Resistència a pressió 

S'hauran de complir els requisits de la norma UNE-EN 12976-1.  

En cas de sistemes de consum oberts amb connexió a la xarxa, es tindrà en compte la 
màxima pressió de la mateixa per a verificar que tots els components del circuit de consum 
suportin aquesta pressió.  
 

1.14.9.5.- Prevenció de flux invers 

La instal·lació del sistema haurà d'assegurar que no es produeixin pèrdues energètiques 
rellevants degudes a fluxos inversos no intencionats en cap circuit hidràulic del mateix.  

Com el sistema és per circulació forçada, s'utilitza una vàlvula antiretorn per a evitar fluxos 
inversos. 

 

 

 
  

2.- CÀLCUL 
 

2.1.- Descripció de l'edifici 

L'objecte del present projecte és dissenyar la instal·lació d'aigua calenta sanitària, mitjançant 
escalfament per energia solar tèrmica.  

Edifici de nova construcció situat a Sant Llorenç de Morunys, zona climàtica III segons CTE 
DB HE 4.  

L'orientació dels captadors es descriu en la taula següent. No existeixen als voltants 
obstacles que puguin projectar ombres sobre els captadors.  

Bateria Orientació 

1 S(180º)  
  
 

2.2.- Circuit hidràulic 
 

2.2.1.- Condicions climàtiques 

Per a la determinació de les condicions climàtiques (radiació global total en el camp de 
captadors, temperatura ambient diària i temperatura de l'aigua de subministrament de la 
xarxa) s'han utilitzat les dades recollides en les normes UNE 94002 Instal·lacions solars 
tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària i UNE 94003 Dades climàtiques per al 
dimensionament d'instal·lacions solars tèrmiques.  

Mes 
Radiació global 

(MJul/m²) 
Temperatura ambient diària 

(ºC) 
Temperatura de xarxa 

(ºC) 

Gener 6.60 -2 4 

Febrer 11.20 -0 4 

Març 15.40 2 5 

Abril 19.80 5 9 

Maig 23.50 9 12 

Juny 25.80 13 14 

Juliol 26.70 17 17 

Agost 23.30 16 16 

Setembre 17.80 13 14 

Octubre 12.70 8 9 

Novembre 7.80 1 5 

Desembre 5.80 -2 4  
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2.2.2.- Condicions d'ús 

El consum diari mitjà de la instal·lació s'ha obtingut a partir de la taula 3.1 (CTE DB HE 4) 
considerant, en aquest cas, un valor de 1600.0 l amb una temperatura de consum de 60 ºC.  

A partir de les dades anteriors es pot calcular la demanda energètica per a cada mes. Els 
valors obtinguts es mostren en les següents taules:  

Conj. captació: 1 

Mes 
Ocupació 

(%) 
Consum 

(m³) 
Temperatura de xarxa 

(ºC) 
Salt tèrmic 

(ºC) 
Demanda 

(MJul) 

Gener 100 24.8 4 56 5716.63 

Febrer 100 22.4 4 56 5163.41 

Març 100 24.8 5 55 5622.92 

Abril 100 24.0 9 51 4992.93 

Maig 100 24.8 12 48 4853.12 

Juny 100 24.0 14 46 4498.98 

Juliol 100 24.8 17 43 4342.70 

Agost 100 24.8 16 44 4444.78 

Setembre 100 24.0 14 46 4498.98 

Octubre 100 24.8 9 51 5214.59 

Novembre 100 24.0 5 55 5441.54 

Desembre 100 24.8 4 56 5716.63  
  

Conj. captació: 2 

Mes 
Ocupació 

(%) 
Consum 

(m³) 
Temperatura de xarxa 

(ºC) 
Salt tèrmic 

(ºC) 
Demanda 

(MJul) 

Gener 100 24.8 4 56 5716.63 

Febrer 100 22.4 4 56 5163.41 

Març 100 24.8 5 55 5622.92 

Abril 100 24.0 9 51 4992.93 

Maig 100 24.8 12 48 4853.12 

Juny 100 24.0 14 46 4498.98 

Juliol 100 24.8 17 43 4342.70 

Agost 100 24.8 16 44 4444.78 

Setembre 100 24.0 14 46 4498.98 

Octubre 100 24.8 9 51 5214.59 

Conj. captació: 2 

Mes 
Ocupació 

(%) 
Consum 

(m³) 
Temperatura de xarxa 

(ºC) 
Salt tèrmic 

(ºC) 
Demanda 

(MJul) 

Novembre 100 24.0 5 55 5441.54 

Desembre 100 24.8 4 56 5716.63  
  

La descripció dels valors mostrats, per a cada columna, és la següent:  

  Ocupació: Estimació del percentatge mensual d'ocupació. 

  Consum: Es calcula mitjançant la següent formula:  

 

  sent: 

Temperatura de xarxa: Temperatura de subministrament d'aigua (valor mensual en ºC). 
Demanda tèrmica: Expressa la demanda energètica necessària per a cobrir el consum 
necessari d'aigua calenta. Es calcula mitjançant la següent fórmula:  

  

sent: 

Qacs: Demanda d'aigua calenta (MJ). 
ρ: Densitat volumètrica de l'aigua (Kg/m³). 
C: Consum (m³). 
Cp: Calor específic de l'aigua (MJ/kgºC). 
ΔT: Salt tèrmic (ºC). 

  
 

2.3.- Determinació de la radiació 

Per a obtenir la radiació solar efectiva que incideix sobre els captadors s'han tingut en 
compte els següents paràmetres:  

Orientació: S(180º) 

Inclinació: 55º  
  

No es preveuen ombres projectades sobre els captadors. 

  3%
· ( )· ( / )

100
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2.4.- Dimensionat de la superfície de captació 

El dimensionat de la superfície de captació s'ha realitzat mitjançant el mètode de les corbes 'f' 
(F-Chart), que permet realitzar el càlcul de la cobertura solar i del rendiment mig per a 
períodes de càlcul mensuals i anuals.  

Conj. captació Vol. acumulació (l) Sup. captació (m²) 

1 800 12.60 

2 800 12.60  
  

S'assumeix un volum d'acumulació equivalent, de forma aproximada, a la càrrega de consum 
diari terme mitjà. La superfície de captació es dimensiona per a aconseguir una fracció solar 
anual mínima (especificada en la taula següent), tal com s'indica l'apartat 2.1, 'Contribució 
solar mínima', de la secció HE 4 DB-HE CTE.  

Conj. captació Cobertura solar mínima (%) 

1 50 

2 50  
  

Els resultats obtinguts, per a cada conjunt de captació, es resumeixen en les següents taules: 

 Conj. captació: 1 

Mes 
Radiació 

global 
(MJul/m²) 

Temperatura ambient 
diària (ºC) 

Demanda 
(MJul) 

Energia 
auxiliar 
(MJul) 

Fracció 
solar (%) 

Gener 6.60 -2 5716.63 4207.15 26 

Febrer 11.20 -0 5163.41 2819.10 45 

Març 15.40 2 5622.92 2491.85 56 

Abril 19.80 5 4992.93 1818.21 64 

Maig 23.50 9 4853.12 1529.49 68 

Juny 25.80 13 4498.98 1222.11 73 

Juliol 26.70 17 4342.70 796.40 82 

Agost 23.30 16 4444.78 829.18 81 

Setembre 17.80 13 4498.98 1148.99 74 

Octubre 12.70 8 5214.59 2034.82 61 

Novembre 7.80 1 5441.54 3354.08 38 

Desembre 5.80 -2 5716.63 4289.97 25  
  

 

Conj. captació: 2 

Mes 
Radiació 

global 
(MJul/m²) 

Temperatura ambient diària 
(ºC) 

Demanda 
(MJul) 

Energia 
auxiliar 
(MJul) 

Fracció 
solar (%) 

Gener 6.60 -2 5716.63 4207.15 26 

Febrer 11.20 -0 5163.41 2819.10 45 

Març 15.40 2 5622.92 2491.85 56 

Abril 19.80 5 4992.93 1818.21 64 

Maig 23.50 9 4853.12 1529.49 68 

Juny 25.80 13 4498.98 1222.11 73 

Juliol 26.70 17 4342.70 796.40 82 

Agost 23.30 16 4444.78 829.18 81 

Setembre 17.80 13 4498.98 1148.99 74 

Octubre 12.70 8 5214.59 2034.82 61 

Novembre 7.80 1 5441.54 3354.08 38 

Desembre 5.80 -2 5716.63 4289.97 25  
  
 

2.5.- Càlcul de la cobertura solar 

La instal·lació compleix la normativa vigent, ja que l'energia produïda no supera, en cap mes, 
el 110% de la demanda de consum, i no hi ha una demanda superior a el 100% per a tres 
mesos consecutius.  

Els valors obtinguts per a la cobertura solar es mostren en la següent taula:  

Conj. captació Cobertura solar anual (%) 

1 56 

2 56  
  

2.6.- Selecció de la configuració bàsica 

La instal·lació consta d'un circuit primari tancat(circulació forçada) dotat d'un sistema de 
captació col·lectiu amb una superfície total de captació de 25 m² i d'un interacumulador 
col·lectiu. S'ha previst, a més, la instal·lació d'un sistema d'energia auxiliar.  
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2.7.- Selecció del fluid termòfor 

La temperatura històrica en la zona és de -19ºC. La instal·lació ha d'estar preparada per a 
suportar sense congelació una temperatura de -24ºC (5º menys que la temperatura mínima 
històrica). Per a això, el percentatge en pes de anticongelant serà de 40% amb una calor 
específica de 3.460 KJ/kgK i una viscositat de 4.182800 mPa s a una temperatura de 60ºC.  
 

 

2.8.- Disseny del sistema de captació 

El sistema de captació estarà format per elements del tipus , de la que la corba de rendiment 
INTA és:  

 

            sent: 

η0: Factor òptic (0.75). 
a1: Coeficient de pèrdua (3.99). 
t
e
: Temperatura mitja (ºC). 

t
a
: Temperatura ambient (ºC). 

I: Irradiació solar (W/m²). 
  

La superfície d'obertura de cada captador és de 2.10 m².  

La disposició del sistema de captació queda completament definida en els plànols del 
projecte. 

 

2.9.- Disseny del sistema bescanviador-acumulador 

El volum d'acumulació s'ha seleccionat complint amb les especificacions de l'apartat 3.3.3.1: 
Generalitats de la secció HE 4 DB-HE CTE.  

50 < (V/A) < 180 
             on: 

A: Suma de les àrees dels captadors. 
V: Volum d'acumulació expressat en litres. 

 

 

 

S'ha utilitzat el següent interacumulador:  

Interacumulador d'acer vitrificat, amb bescanviador d'un serpentí, de terra, 800 l, altura 1860 
mm, diàmetre 1000 mm, aïllament de 50 mm d'espessor amb poliuretà d'alta densitat, lliure 
de CFC, protecció contra corrosió mitjançant ànode de magnesi, protecció externa amb folre 
de PVC. 

La relació entre la superfície útil d'intercanvi del bescanviador incorporat i la superfície total 
de captació és superior a 0.15 i inferior o igual a 1. 

  
 

2.10.- Disseny del circuit hidràulic 
 

2.10.1.- Càlcul del diàmetre de les canonades 

Pel circuit primari de la instal·lació s’utilitzaran canonades de coure.  

El diàmetre de les canonades se selecciona de manera que la velocitat de circulació del fluid 
sigui inferior a 2 m/s. El dimensionat de les canonades es realitzarà de manera que la pèrdua 
de càrrega unitària en les mateixes mai sigui superior a 40.00 mm.c.a/m. 
 

2.10.2.- Càlcul de les pèrdues de càrrega de la instal·lació 

S'han de determinar les pèrdues de càrrega en els següents components de la instal·lació:  

  Captadors 

  Canonades (muntants i derivacions a les bateries de captadors del circuit primari). 

  Bescanviador   
 

FÓRMULES UTILITZADES  

Pe
Darcy-Weisbach que es descriu a continuació:  

 

            on: 

ΔP: Pèrdua de carrega (m.c.a). 
λ: Coeficient de fricció 
L: Longitud de la canonada (m). 
D: Diàmetre de la canonada (m). 
v: Velocitat del fluid (m/s). 

  

 

Per a calcular les pèrdues de càrrega, se li suma a la longitud real de la canonada la longitud 
equivalent corresponent a les singularitats del circuit (colzes, tes, vàlvules, etc.). Aquesta 
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longitud equivalent correspon a la longitud de canonada que provocaria una pèrdua de 
càrrega igual a la produïda per aquestes singularitats.  

De forma aproximada, la longitud equivalent es calcula com un percentatge de la longitud 
real de la canonada. En aquest cas, s'ha assumit un percentatge igual a el 15%.  

El coeficient de fricció, λ, depèn del nombre de Reynolds.  

Càlcul del nombre de Reynolds: (Re)  

 

            on: 

Re: Valor del nombre de Reynolds (adimensional). 
ρ: 1000 Kg/m³ 
v: Velocitat del fluid (m/s). 
D: Diàmetre de la canonada (m). 
μ: Viscositat de l'aigua (0.001 poises a 20°C). 

 

Càlcul del coeficient de fricció (λ) per a un valor de Re comprès entre 3000 i 10
5
 (aquest és el 

cas mes freqüent per a instal·lacions de captació solar):  

 

Com que els càlculs s'han realitzat suposant que el fluid circulant és aigua a una temperatura 
de 60ºC i amb una viscositat de 4.182800 mPa s, els valors de la pèrdua de càrrega es 
multipliquen pel següent factor de correcció:  

 

 

 
 

2.10.3.- Bomba de circulació 

Les bombes de circulació necessàries en cada circuit primari s'han de dimensionar per a una 
pressió disponible igual a les pèrdues totals del circuit (canonades, captadors i 
bescanviadors). El cabal de circulació, per a cada conjunt de captació, es mostra en la 
següent taula. 
 

 

Conj. captació Cabal de la bomba de circulació (l/h) Pressió (Pa) 

1 760 7750 

2 760 7750  
  

La pèrdua de pressió en el conjunt de captació es calcula mitjançant la següent fórmula:  

 

             on: 

ΔPT: Pèrdua de pressió en el conjunt de captació. 
ΔP: Pèrdua de pressió per a un captador 
N: Nombre total de captadors 

  

Per tant, els valors per a la pèrdua de pressió total en el circuit primari i per a la potència de 
la bomba de circulació, de cada conjunt de captació, són els següents:  

Conj. captació Pèrdua de pressió total (Pa) Potència de la bomba de circulació (kW) 

1 7779 0.07 

2 7778 0.07  
  

La potència de cada bomba de circulació es calcula mitjançant la següent expressió:  

 

            on: 

P: Potència elèctrica (kW) 
C: Cabal (l/s) 
Δp: Pèrdua total de la pressió de la instal·lació (Pa). 

  

En aquest cas, utilitzarem bombes de circulació de rotor humit muntades en línia.  
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Segons l'apartat 3.4.4 'Bombes de circulació' de la secció HE 4 DB-HE CTE, la potència 
elèctrica paràsita per a la bomba de circulació no haurà de superar els valors següents:  

Tipus de 
sistema 

Potència elèctrica de la bomba de circulació 

Sistemes 
petits 

50 W o 2 % de la potència calorífica màxima que pugui subministrar el grup 
de captadors. 

Sistemes 
grans 

1% de la potència calorífica màxima que pugui subministrar el grup de 
captadors.  

  
 

2.10.4.- Vas d'expansió 

Els valors teòrics del coeficient d'expansió tèrmica, calculats segons la norma UNE 100.155, 
per a cada conjunt de captació, es mostren en la següent taula:  

Conj. captació Coeficient d'expansió tèrmica Capacitat (l) 

1 0.078 8 

2 0.078 8  
 

 Per a calcular el volum necessari s'ha utilitzat la següent fórmula:  

 

            on: 

Vt: Volum útil necessari (l). 
V: Volum total de fluid de treball en el circuit (l). 
Ce: Coeficient d'expansió del fluid. 
Cp: Coeficient de pressió 

  

El càlcul del volum total de fluid en el circuit primari de cada conjunt de captació es desglossa 
a continuació:  

Conj. captació Vol. canonades (l) Vol. captadors (l) Vol. bescanviadors (l) Total (l) 

1 7.32 6.90 24.00 38.22 

2 7.31 6.90 24.00 38.21 

 

Amb els valors de la temperatura mínima (-19ºC) i màxima (140ºC), i el valor del percentatge 
de glicol etilènic en aigua (40%) s'obté un valor de 'Ce' igual a 0.078. Per a calcular aquest 

paràmetre s'han utilitzat les següents expressions:  

 

            on: 

fc: Factor de correlació a causa del percentatge de glicol etilènic. 
t: Temperatura màxima en el circuit. 

  

El factor 'fc' es calcula mitjançant la següent expressió:  

 

            on: 

a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 29.88 
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.59 
G: Percentatge de glicol etilènic en aigua (40%). 

  

El coeficient de pressió (Cp) es calcula mitjançant la següent expressió:  

 

            on: 

Pmax: Pressió màxima en el vas d'expansió. 
Pmin: Pressió mínima en el vas de expansió. 

  

El punt de mínima pressió de la instal·lació correspon als captadors solars, ja que es troben a 
la cota màxima. Per a evitar l'entrada d'aire, es considera una pressió mínima acceptable de 
1.5 bar.  

La pressió mínima del vas ha de ser lleugerament inferior a la pressió del tap tarós de la 
vàlvula de seguretat (aproximadament 0.9 vegades). D'altra banda, el component crític 
respecte a la pressió és el captador solar, la pressió màxima del qual és de 3 bar (sense 
incorporar el kit de fixació especial).  
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A partir de les pressions màximes i mínimes, es calcula el coeficient de pressió (Cp) per a 
cada conjunt de captació. Els valors obtinguts es mostren en la següent taula:  

Conj. captació Cp 

1 2.0 

2 2.0  
  

2.10.5.- Purgadors i desairejadors 

El sistema de purga està situat en la bateria de captadors. Per tant, s'assumeix un volum total 
de 100.0 cm³.  
 

2.11.- Sistema de regulació i control 

El sistema de regulació i control té com finalitat l'actuació sobre el règim de funcionament de 
les bombes de circulació, l'activació i desactivació del sistema antigelades, així com el control 
de la temperatura màxima en el acumulador. En aquest cas, el regulador utilitzat és el 
següent: .  
 

2.12.- Càlcul de la separació entre files de captadors 

La separació entre files de captadors ha de ser igual o major que el valor obtingut mitjançant 
la següent expressió:  

d = k · h 
            on: 

d: Separació entre les files de captadors. 
h: Altura del captador. 
(Ambdues magnituds estan expressades en les mateixes unitats)  
'k' és un coeficient el valor del qual s'obté, a partir de la inclinació dels captadors 
pel que fa al plànol horitzontal, de la següent taula:  

Valor del coeficient de separació entre les files de captadors (k) 

Inclinació (º) 20 25 30 35 40 45 50 55 

Coeficient k 1.532 1.638 1.732 1.813 1.879 1.932 1.970 1.992  
  

A continuació es descriu el càlcul de la separació mínima entre files de captadors (valor 
mínim de la separació perquè no es produeixin ombres). En primer lloc, cal determinar el dia 
més desfavorable. En el nostre cas, com la instal·lació es dissenya per a funcionar durant tot 
l'any, el dia més desfavorable correspon al 21 de Desembre, quan, al migdia, l'altura solar 
(h0) té un valor de:  

h0 = 90º - Latitud - 23.5º 
  

 
  

La distància entre captadors (d) és igual a:  

d = d1 + d2 = l (sen α / tan h0 + cos α)  
            on: 

l: Altura dels captadors en metros. 
α: Angle d'inclinació dels captadors. 
h0: Altura solar mínima (calculada segons la fórmula anterior). 

  

Per tant, la separació mínima entre bateries de captadors serà de 4.21 m. 

  
 

2.13.- Aïllament 

L'aïllament tèrmic del circuit primari es realitzarà mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma 
d'elastòmer. L'espessor de l'aïllament serà de 30 mm en les canonades exteriors i de 20 mm 
en les interiors. 
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J. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

ÍNDEX 

1.- PROPAGACIÓ INTERIOR 
1.1.- COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D'INCENDI 
1.2.- LOCALS DE RISC ESPECIAL  
1.3.-  ESPAIS OCULTS. PAS D'INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D'ELEMENTS DE 

COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS  
1.4.- REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE 

MOBILIARI 

2.- PROPAGACIÓ EXTERIOR 
2.1.- MITJANERES I FAÇANES  
2.2.- COBERTES 
 
3.- EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
3.1.- COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D'EVACUACIÓ  
3.2.- CÀLCUL D'OCUPACIÓ, SORTIDES I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ  
3.3.- SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ  
3.4.- CONTROL DEL FUM D'INCENDI 
 
4.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 
4.1.- DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
4.2.- SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ 

CONTRA INCENDIS 
 
5.- INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 
5.1.- CONDICIONS D'APROXIMACIÓ I ENTORN  
5.2.- ACCESSIBILITAT PER FAÇANA 
 
6.- RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
 

 

 

 

 

1.- PROPAGACIÓ INTERIOR 

1.1.- Compartimentació en sectors d’incendi 

Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que 
s'estableixen en la taula 1.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior), que es compartimenten 
mitjançant elements la resistència al foc dels quals satisfà les condicions establertes en la 
taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 

A l'efecte del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc 
especial, les escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales 
compartimentades com sector d'incendis que estiguin continguts en aquest sector no formen 
part del mateix. 

En sectors d'ús 'Residencial Públic', els elements que separen habitacions per a allotjament, 
així com oficis de planta no considerats locals de risc especial, posseeixen una resistència al 
foc mínima EI 60. 

L'ús principal de l'edifici és Residencial Públic i es desenvolupa en un únic sector. 

  

Sectors d'incendi 

Sector 

Sup. construïda 
(m²) Us previst 

(1)
 

Resistència al foc de l'element 
compartimentador 

(2)
 

Parets i sostres 
(3)

 Portes 

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

Sc_Residencial 
Públic_1 

2500 353.64 
Residencial 

Públic 
EI 60 - EI2 30-C5 - 

Notes: 
(1)

 Segons es consideren en l'Annex A Terminologia (CTE DB SI). Per als usos no 
contemplats en aquest Document Bàsic, es procedeix per assimilació en funció de la 
densitat d'ocupació, mobilitat dels usuaris, etc. 
(2)

 Els valors mínims estan establerts en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 
(3)

 Els sostres tenen una característica 'REI', al tractar-se d'elements portants i 
compartimentadors d'incendi.   

 

1.2.- Locals de risc especial 

No existeixen zones de risc especial a l'edifici. 
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1.3.- Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació 
d’incendis 

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais 
ocults, tals com muntants, cambres, fals sostres, terres elevats, etc., excepte quan aquests 
es compartimenten respecte dels primers al menys amb la mateixa resistència al foc, podent 
reduir-se a la meitat en els registres per a manteniment. 

Es limita a tres plantes i una altura de 10 m el desenvolupament vertical de les cambres no 
estanques en les que existeixin elements ens els quals la classe de reacció al foc no sigui B-
s3-d2, BL-s3-d2 o millor. 

La resistència al foc requerint en els elements de compartimentació d'incendi es manté en els 
punts en els quals son travessats per elements de les instal·lacions, així com cables, 
canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions la secció 
de pas de les quals no s'excedeixi de 50 cm². 

Per això, s'optarà per una de les següents alternatives: 

a) Mitjançant elements que, en cas d'incendi, obturen automàticament la secció de pas i 
garanteixen en aquest punt una resistència al foc al menys igual a la de l'element 
travessat; per exemple, una comporta tallafocs automàtica EI t(i«o) ('t' és el temps de 
resistència al foc requerit a l'element de compartimentació travessat), o un dispositiu 
intumescent d'obturació. 

b) Mitjançant elements passants que aporten una resistència almenys igual a la del element 
travessat, per exemple, conductes de ventilació EI t(i«o) ('t' és el temps de resistència al 
foc requerit a l'element de compartimentació travessat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.- Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de mobiliari 

Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc que 
s'estableixen en la taula 4.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, 
tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen en el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió (REBT-2002). 

  

Reacció al foc 

Situació de l'element 
Revestiment 

(1)
 

Sostres i parets 
(2)(3)

 Terres 
(2)

 

Espais amagats no estancs: muntants, fals sostres 
(4)

, 
terres elevats, etc. 

B-s3, d0 BFL-s2 
(5)

 

Notes: 
(1)

 Sempre que es superi el 5% de las superfícies totals del conjunt de les parets, del 
conjunt dels sostres o del conjunt dels terres del recinte considerat. 
(2)

 Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense 
recobriment resistent al foc. Quan es tracta de canonades amb aïllament tèrmic lineal, 
la classe de reacció al foc serà la que s'indiqui, però incorporant el subíndex 'L'. 
(3)

 Inclou a aquells materials que constitueixen una capa, continguda en l'interior del 
sostre o paret, que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. 
(4)

 Excepte en fals sostres existents en l'interior dels habitatges. 
(5)

 Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cambra dels fals sostres 
es refereix al material situat en la cara superior de la membrana. En espais amb una 
clara configuració vertical (per exemple, muntants), així com quan el fals sostre estigui 
constituït per una gelosia, retícula o entramat obert amb una funció acústica, 
decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable.  
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2.- PROPAGACIÓ EXTERIOR 

2.1.- Mitjaneries i façanes 

En façanes, es limita el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi mitjançant el 
control de la separació mínima entre forats de façana pertanyents a sectors d'incendi 
diferents, entre zones de risc especial alt i altres zones, o cap a una escala o passadís 
protegit des d'altres zones, entenent que aquests forats suposen àrees de façana on no 
s'arriba a una resistència al foc mínima EI 60. 

En la separació amb altres edificis contigus, els punts de la façana de l'edifici considerat amb 
una resistència al foc menor que EI 60, compleixen el 50% de la distància exigida entre 
zones amb resistència menor que EI 60, fins a la bisectriu de l'angle format per les façanes 
de l'edifici objecte i el contigu. 

  

Propagació horitzontal 

Plantes Façana 
(1)

 Separació 
(2)

 

Separació horitzontal mínima 
(m) 

(3)
 

Angle 
(4)

 Norma Projecte 

Planta 
baixa 

Façana cara vista de dues fulles de 
fàbrica, amb cambra d'aire no 
ventilada 

No No procedeix 

Notes: 
(1)

 Es mostren les façanes de l'edifici que inclouen forats on no s'arriba a una resistència 
al foc EI 60. 
(2)

 Es consideren aquí les separacions entre diferents sectors d'incendi, entre zones de 
risc especial alt i altres zones o cap una escala o passadís protegit des d'altres zones, 
segons el punt 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3)

 Distància mínima en projecció horitzontal 'd (m)', acabant valors intermedis mitjançant 
interpolació lineal en la taula del punt 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4)

 Angle format pels plans exteriors de les façanes considerades, amb un arrodoniment 
de 5°. Per a façanes paral·leles i enfrontades, s'obté un valor de 0°.  

 

No existeix risc de propagació vertical de l'incendi per la façana de l'edifici.  

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de 
l'acabat exterior de les façanes o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que 
aquestes façanes poden tenir, serà B-s3 d2 o millor fins a una alçada de 3,5 m com a mínim, 
en aquelles façanes l'arrencada inferior de les quals sigui accessible al públic, des de la 
rasant exterior o des d'una coberta; i en tota l'alçada de la façana quan aquesta tingui una 
alçada superior a 18 m, amb independència d'on es trobi la seva arrancada. 

 
 

2.2.- Cobertes 

No existeix a l'edifici cap risc de propagació de l'incendi entre zones de coberta amb buits i 
buits disposats en façanes superiors de l'edifici, pertanyents a sectors d'incendi o a edificis 
diferents, d'acord al punt 2.2 de CTE DB SI 2. 
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3.- EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

3.1.- Compatibilitat dels elements d’evacuació 

Els elements d'evacuació de l'edifici no han de complir cap condició especial de les definides 
en l'apartat 1 (DB SI 3), al no estar previst en ell cap establiment d'ús 'Comercial' o 'Pública 
Concurrència', ni establiments d'ús 'Docent', 'Hospitalari' o 'Administratiu', de superfície 
construïda major de 1500 m². 
 

3.2.- Càlcul d’ocupació, sortides i recorreguts d’evacuació 

El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolts mitjançant l'aplicació dels valors de densitat 
d'ocupació indicats en la taula 2.1 (DB SI 3), en funció de l'ús i superfície útil de cada zona 
d'incendi de l'edifici. 

En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats d'ocupació, s'ha tingut 
en comte el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim 
d'activitat i ús previst del mateix, d'acord el punt 2.2 (DB SI 3). 

El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació 
associats, es determinen segons l'exposat en la taula 3.1 (DB SI 3), en funció de l'ocupació 
calculada. En els cassos on es necessiti o projecti més d'una sortida, s'apliquen les hipòtesis 
d'assignació d'ocupants del punt 4.1 (DB SI 3), tant per a la inutilització de sortides a efectes 
de càlcul de capacitat de les escales, com per a la determinació de l'ample necessari de les 
sortides, establerts conforme a l'indicat en la taula 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarcament de les escales, s'afegeix als recorreguts d'evacuació el flux 
de persones que prové d'aquestes, amb un màxim de 160 A persones (sent 'A' l'amplada, en 
metres, del desembarcament de l'escala), segons el punt 4.1.3 (DB SI 3); i considerant el 
possible caràcter alternatiu de l'ocupació que desallotgen, si aquesta prové de zones de 
l'edifici no ocupables simultàniament, segons el punt 2.2 (DB SI 3). 

  

Ocupació, número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 

Planta 
Sútil

(1)
 rocup

(2)
 

Pcalc
(3)

 

Nombre de 
sortides

(4)
 

Longitud del 
recorregut

(5)
 (m) 

Amplada de les 
sortides

(6)
 (m) 

(m²) (m²/p) Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

Sc_Residencial Públic_1 (Ús Residencial Públic), ocupació: 40 persones 

Planta baixa 305 7.6 

2 1 7 25 + 10 5.5 0.80 0.82 

11 1 1 50 1.5 0.80 0.82 

6 1 1 50 1.4 0.80 0.82 

4 1 1 50 1.5 0.80 0.82 

2 1 1 50 0.9 0.80 0.82 

Notes: 
(1)

 Superfície útil amb ocupació no nul·la, Sútil (m²). Es comptabilitza per planta la 
superfície afectada per una densitat d'ocupació no nul·la, considerant també el caràcter 
simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i d'ús 
previst de l'edifici, d'acord al punt 2.2 (DB SI 3). 
(2)

 Densitat d'ocupació, rocup (m²/p); aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del 
sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI 3). Els valors expressats amb una 
xifra decimal es refereixen a densitats d'ocupació calculades, resultants de l'aplicació 
de diferents valors d'ocupació en funció del tipus de recinte, segons la taula 2.1 (DB SI 
3). 
(3)

 Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. Es mostren entre parèntesis les 
ocupacions totals de càlcul per als recorreguts d'evacuació considerats, resultats de la 
suma d'ocupació en la planta considerada més aquella procedent de plantes sense 
origen d'evacuació, o bé de l'aportació de flux de persones d'escales, en la planta de 
sortida de l'edifici, prenent els criteris d'assignació del punt 4.1.3 (DB SI 3). 
(4)

 Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d'ocupació i 
altura d'evacuació establerts en la taula 3.1 (DB SI 3). 
(5)

 Longitud màxima admissible i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de 
cada planta i sector, en funció de l'ús del mateix i del nombre de sortides de planta 
disponibles, segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(6)

 Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de 
pas i per a les sortides de planta del recorregut d'evacuació, en funció dels criteris 
d'assignació i dimensionament dels elements d'evacuació (punts 4.1 i 4.2 de DB SI 3). 
L'amplària de tota fulla de porta estarà compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 
4.1 (DB SI 3).  

  
 

3.3.- Senyalització dels mitjans d’evacuació 

Conforme a l'establert en l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, definides en 
la norma UNE 23034:1988, disposades conforme als següents criteris: 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", 
excepte en edificis d'ús 'Residencial Habitatge' o, en altres usos, quan es tracti de 
sortides de recintes la superfície dels quals no excedeixi de 50 m², siguin fàcilment 
visibles des de tots els punts d'aquests recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb 
l'edifici. 

b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús 
exclusiu en cas d'emergència. 

c) Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 
d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals 
indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 
persones que accedeixi lateralment a un passadís. 
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d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin 
induir a error, també es disposaran els senyals abans citats, de forma tal que quedi 
clarament indicada l'alternativa correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o 
bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles escales que, en la planta de sortida de 
l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes més baixes, etc. 

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a 
error en l'evacuació, ha de disposar-se el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc 
fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es 
pretengui fer a cada sortida de planta, conforme a l'establert en l'apartat 4 (DB SI 3). 

g) Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat (definits a l'Annex A de CTE 
DB SUA) que condueixin a una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per 
a l'evacuació de persones amb discapacitat, o a una sortida de l'edifici accessible, se 
senyalitzaran mitjançant els senyals establerts en els paràgrafs anteriors a), b), c) i d) 
acompanyades del SIA (Símbol Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan 
aquests itineraris accessibles condueixin a una zona de refugi o a un sector d'incendi 
alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, aniran a més 
acompanyades del rètol “ZONA DE REFUGI”. 

h) La superfície de les zones de refugi se senyalitzarà mitjançant diferent color en el 
paviment i el rètol “ZONA DE REFUGI” acompanyat del SIA col·locat en una paret 
adjacent a la zona. 

Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat 
normal. Quan siguin fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa 
compliran l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-
4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma UNE 23035-
3:2003. 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.- Control del fum d’incendi 

No s'ha previst en l'edifici cap sistema de control del fum d'incendi, per no existir en ell cap 
zona corresponent als usos recollits en l'apartat 8 (DB SI 3): 

a) Zones d'ús Aparcament que no tinguin la consideració d'aparcament obert; 

b) Establiments d'ús Comercial o Pública Concurrència l'ocupació dels quals excedeix de 
1000 persones; 

c) Atris, quan la seva ocupació, en el conjunt de les zones i plantes que constitueixin un 
mateix sector d'incendi, excedeixi de 500 persones, o bé quan estigui prevista la seva 
utilització per a l'evacuació de més de 500 persones. 
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4.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 

4.1.- Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 

L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons la 
taula 1.1 de DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis. El disseny, execució, posada 
en funcionament i manteniment de les esmentades instal·lacions, així com els seus materials, 
components i equips, compliran l'establert, tant en l'article 3.1 del CTE, com en el Reglament 
d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 1942/1993, de 5 de novembre), en les 
seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que els 
sigui d'aplicació. 

 Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d'incendi 

Dotació 
Extintors 
portàtils

(1)
 

Boques d'incendi 
equipades 

Columna 
seca 

Sistema de 
detecció i 

alarma 

Instal·lació 
automàtica 
d'extinció 

Sc_Residencial Públic_1 (Ús 'Residencial Públic') 

Norma Si No No No No 

Projecte Si (12) No No No No 

Notes: 
(1)

 S'indica el número d'extintors disposats en cada sector d'incendi. Amb aquesta 
disposició, els recorreguts d'evacuació queden coberts, complint la distància màxima de 
15 m des de tot origen d'evacuació, d'acord a la taula 1.1, DB SI 4. 
Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: de pols químic ABC 
polivalent, d'eficiència 21A-113B-C.  

   

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

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, 
hidrants exteriors, polsadors manuals d'alarma i dispositius de disparament de sistemes 
d'extinció) estan senyalitzats mitjançant les corresponents senyals definides en la norma 
UNE 23033-1. Les dimensions d'aquests senyals, depenent de la distància d'observació, són 
les següents: 

  De 210 x 210 mm quan la distància d'observació no és superior a 10 m. 

  De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està compresa entre 10 i 20 m. 

  De 594 x 594 mm  quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m.  
Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de 
l'enllumenat normal, mitjançant l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per als 
senyals fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa compleixen 
l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu 
manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma UNE 23035-3:2003. 
 

 

5.- INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

5.1.- Condicions d’aproximació i entorn 

Com l'altura d'evacuació de l'edifici (0.0 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 
5) no és necessari justificar les condicions del vial d'aproximació, ni de l'espai de maniobra 
per als bombers, a disposar en les façanes on se situen els accessos a l'edifici. 
 

5.2.- Accessibilitat per façana 

Com l'altura d'evacuació de l'edifici (0.0 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 
5) no és necessari justificar les condicions d'accessibilitat per façana per al personal del 
servei d'extinció d'incendi. 

 
6.- RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici és suficient si es 
compleix alguna de les següents condicions: 

a) Arriben a la classe indicada en les taules 3.1 i 3.2 (CTE DB SI 6 Resistència al foc de 
l'estructura), que representen el temps de resistència en minuts davant l'acció 
representada per la corba normalitzada temps-temperatura en funció de l'ús del sector 
d'incendi o zona de risc especial, i de l'altura d'evacuació de l'edifici. 

b) Suporten aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'Annex B 
(CTE DB SI Seguretat en cas d'incendi).  

Resistència al foc de l'estructura 

Sector o local 
de risc especial 

(1)
 

Us de la 
zona inferior 

al forjat 
considerat 

Planta 
superior al 

forjat 
considerat 

Material estructural considerat 
(2)

 Estabilitat al 
foc mínima 

dels elements 
estructurals 

(3)
 

Suports Bigues Forjats 

Sc_Residencial 
Públic_1 

Residencial 
Públic 

Coberta 
estructura 
de formigó 

estructura 
de formigó 

estructura 
de formigó 

R 60 

Notes: 
(1)

 Sector d'incendi, zona de risc especial o zona protegida de major limitació quant al 
temps de resistència al foc requerit als seus elements estructurals. Els elements 
estructurals interiors d'una escala protegida o d'un passadís protegit seran com a 
mínim R 30. Quan es tracti d'escales especialment protegides no és necessari 
comprovar la resistència al foc dels elements estructurals. 
(2)

 Es defineix el material estructural empleat en cadascun dels elements estructurals 
principals (suports, bigues, forjats, lloses, tirants, etc.) 
(3)

 La resistència al foc d'un element s'estableix comprovant les dimensions de la seva 
secció transversal, obtenint la seva resistència pels mètodes simplificats de càlcul 
donats en els Annexes B a F (CTE DB SI Seguretat en cas d'incendi), aproximats per a 
la majoria de les situacions habituals.  
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K. PARALLAMPS 
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1.- PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ 

  

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

1.1.- Càlcul de la freqüència esperada d'impactes (Ne) 

 

            on: 

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

  

Ng (Sant Llorenç de Morunys) = 6.00 impactes/any,km² 

Ae = 1869.03 m² 

C1 (aïllat) = 1.00 

Ne = 0.0112 impactes/any  
  

 1.2.- Càlcul del risc admissible (Na) 

 

            on: 

 C2: Coeficient en funció del tipus de construcció. 
 C3: Coeficient en funció del contingut de l'edifici. 
 C4: Coeficient en funció de l'ús de l'edifici. 

C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es 
desenvolupen en l'edifici.  

C2 (estructura de formigó/coberta de formigó) = 1.00 

C3 (altres continguts) = 1.00 

C4 (resta d'edificis) = 1.00 

C5 (resta d'edificis) = 1.00 

Na = 0.0055 impactes/any 
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1.3.- Verificació 

  

Altura de d'edifici = 4.5 m <= 43.0 m 

Ne = 0.0112 > Na = 0.0055 impactes/any  
  
 

2.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

2.1.- Nivell de protecció  

Conforme a l'establert en l'apartat anterior, es determina que no és necessari disposar una 
instal·lació de protecció contra el llamp. El valor mínim de l'eficiència 'E' d'aquesta instal·lació 
es determina mitjançant la següent fórmula:  

 

Na = 0.0055 impactes/any 

Ne = 0.0112 impactes/any 

E = 0.510  
  

Com que:  

0 <= 0.510 < 0.80  
  

Nivell de protecció: IV 

  

No és necessari instal·lar un sistema de protecció contra el llamp 
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1.- SISTEMA ENVOLVENT 
  
1.1.- Terres en contacte amb el terreny 
  
1.1.1.- Soleres 

 Solera - Sòl flotant amb llana mineral Ultracoustic Suelo TPT 01 
"KNAUF", de 20 mm d'espessor. Enrajolat de rajoles ceràmiques 
col·locades amb adhesiu 

Superfície total 
304.97 m² 

 

REVESTIMENT DEL TERRA 
PAVIMENT: Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, rebudes 
amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci, color gris, i rejuntades amb beurada 
de ciment blanc, L; BASE DE PAVIMENTACIÓ: Sòl flotant, compost de: BASE 
AUTOANIVELLANT: capa fina de pasta anivelladora de terres, tipus CT C20 F6, de 2 mm 
d'espessor, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques modificades; AÏLLAMENT: 
aïllament tèrmic i acústic format per plafó de llana mineral natural (LMN), Ultracoustic Suelo 
TPT 01 "KNAUF INSULATION", de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,6 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), tapat amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor; CAPA 
DE REGULARITZACIÓ: base per a paviment de morter autonivellant de ciment, tipus CT C20 
F6, de 60 mm d'espessor. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/B/20/I, i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors 
homologats, amb: AÏLLAMENT HORITZONTAL: aïllament tèrmic horitzontal format per plafó 
rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de 50 mm de gruix, 
resistència tèrmica 1,45 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un film de 
polietilè de 0,2 mm d'espessor; AÏLLAMENT PERIMETRAL: aïllament tèrmic vertical format 
per plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de 40 mm 
de gruix, resistència tèrmica 1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), cobert amb un 
film de polietilè de 0,2 mm d'espessor. 

 

  
Llistat de capes: 
    1 -  Enrajolat de rajoles ceràmiques de 

gres rústic 
1 cm 

    2 -  Base de morter autonivellant de 
ciment 

6 cm 

    3 -  Llana mineral Ultracoustic Suelo TPT 
01 "KNAUF" 

2 cm 

    4 -  Morter autonivellant de ciment 0.2 cm 
    5 -  Solera de formigó armat 10 cm 
    6 -  Film de polietilè 0.02 cm 
    7 -  Poliestirè 5 cm 
Gruix total: 24.22 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Us: 0.25 W/(m²·K) 
(Per una solera recolzada, amb longitud característica 
B' = 6 m) 
Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 
1.2 m i resistència tèrmica: 1.18 m²·K/W) 

Detall de càlcul (Us) Superfície del forjat, A: 353.63 m² 
Perímetre del forjat, P: 117.62 m 
Resistència tèrmica del forjat, Rf: 2.19 m²·K/W 
Resistència tèrmica de l'aïllament perimetral, Rf: 1.18 
m²·K/W 
Gruix de l'aïllament perimetral, dn: 4.00 cm 
Tipus de terreny: Sorra semidensa 

Protecció front al soroll Massa superficial: 395.68 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 253.98 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 50.0(-1; -6) dB 
Millora de l'índex global de reducció acústica, deguda 
al sòl flotant, DR: 9 dB 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes 
normalitzat, Ln,w: 80.1 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll 
d'impactes, deguda al sòl flotant, DLD,w: 30 dB  
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1.2.- Façanes  
1.2.1.- Part cega de les façanes 
  

Façana cara vista de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire 
no ventilada 

Superfície total 288.67 
m² 

 

Façana cara vista de dues fulles de fàbrica, amb cambra d'aire no ventilada de 3 cm de gruix, 
composta de: FULLA PRINCIPAL: fulla de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc CV de 
formigó, llis hidròfug, color crema, rebuda amb morter de ciment M-10; REVESTIMENT 
INTERMEDI: arrebossat de ciment, a bona vista, acabat superficial rugós, amb morter de 
ciment hidròfug M-5; Aïllant tèrmic: aïllament format per escuma rígida de poliuretà projectat 
de 40 mm d'espessor mínim; FULLA INTERIOR: fulla de 4 cm d'espessor, de fàbrica de maó 
ceràmic buit (maó), per revestir, rebuda amb morter de ciment M-5; ACABAT INTERIOR: 
Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 15x15 cm, col·locat mitjançant morter de ciment 
M-5. 

 

  
Llistat de capes: 
    1 -  Fàbrica de bloc de formigó llis 20 cm 
    2 -  Arrebossat de ciment a bona vista 1 cm 
    3 -  Poliuretà projectat 4 cm 
    4 -  Cambra d'aire sense ventilar 3 cm 
    5 -  Fàbrica de maó ceràmic buit 4 cm 
    6 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, 

col·locades amb morter de ciment 
0.5 cm 

Gruix total: 32.5 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.55 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 291.90 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 290.50 kg/m² 
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 50.2(-1; -
6) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han 
estimat mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant 
el catàleg d'elements constructius. 

Protecció davant de la humitat Grau d'impermeabilitat aconseguit: 5 
Condicions que compleix: B3+C2+H1+J2+N2  

 1.2.2.- Buits en façana 

 Porta d'entrada a l'habitatge, de fusta 
 

Porta d'entrada de 203x82,5x4 cm, fulla de tauler aglomerat emplafonat, d'iroko. 
Dimensions Ample x Alt: 82.5 x 203 cm nº uts: 13 
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.90 W/(m²·K)   

Absortivitat, aS: 0.6 (color intermedi)   
Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 29 (-1;-2) dB   

Absorció, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10    
  

  

Finestra practicable de fusta d'iroko, de 100x40 cm - Doble envidriament LOW.S 
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 Templa.Lite Azur.Lite color blau 

 

FUSTERIA: 
Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 100x40 cm. 
VIDRE: 
Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 Templa.Lite 
Azur.Lite color blau. 
Característiques del vidre Transmitància tèrmica, UV: 1.80 W/(m²·K)   

Factor solar, F: 0.39   
Característiques de la fusteria Transmitància tèrmica, UF: 2.20 W/(m²·K)   

Tipus d'obertura: Practicable   
Permeabilitat a l'aire de la fusteria (EN 12207): Classe 3   
Absortivitat, aS: 0.8 (color fosc)    

  

 

  

Dimensions: 100 x 40 cm (ample x alt) nº uts: 57 
  Transmissió tèrmica U 2.08 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.17   

FH 0.11   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-3) dB  
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 Dimensions: 100 x 40 cm (ample x alt) nº uts: 15 
  Transmissió tèrmica U 2.08 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.17   

FH 0.17   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-3) dB  
  

  

  

Dimensions: 100 x 40 cm (ample x alt) nº uts: 15 
  Transmissió tèrmica U 2.08 W/(m²·K) 
  Assolellament F 0.17   

FH 0.08   
  Caracterització acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-3) dB 
Notes: 

U: Coeficient de transmitància tèrmica (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del buit 
FH: Factor solar modificat 
Rw (C;Ctr): Valors d'aïllament acústic (dB)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.- Cobertes 
 
1.3.1.- Part massissa dels terrats 

 Fals sostre continu de plaques d'escaiola, mitjançant barres 
metàl·liques - Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, 
impermeabilització mitjançant làmines asfàltiques. (Forjat reticular) 

Superfície 
total 304.96 

m² 
 

REVESTIMENT EXTERIOR: Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus 
invertida, composta de: formació de pendents: formigó cel·lular de ciment escumat; 
impermeabilització bicapa adherida: làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, 
LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada amb emprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de betum 
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior amb bufador, 
sense coincidir les seves juntes; capa separadora sota aïllament: geotèxtil de fibres de 
polièster; aïllament tèrmic: plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION", de 100 mm de gruix; capa separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de 
polièster; capa de protecció: còdol de 16 a 32 mm de diàmetre. 
ELEMENT ESTRUCTURAL 
Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S; formada per: forjat reticular, horitzontal, de cantell 40 = 35+5 cm; nervis "in situ" de 12 
cm, intereix 80 cm; cassetó de poliestirè expandit, 68x68x35 cm; malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió; pilars. 
REVESTIMENT DEL SOSTRE 
Sostre suspès continu, amb cambra d'aire de 30 cm d'alçada, compost de: AÏLLAMENT: 
aïllament acústic format per plafó de llana mineral natural (LMN), Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION", de 45 mm d'espessor; SOSTRE SUSPÈS: fals sostre continu per revestir, 
situat a una alçada menor de 4 m, de plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb 
acabat llis, mitjançant barres metàl·liques; ACABAT SUPERFICIAL: pintura plàstica amb 
textura llisa, color blanc, acabat mat, mà de fons i dues mans d'acabat. 
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Llistat de capes: 
    1 -  Capa de grava 12 cm 
    2 -  Geotèxtil de polièster 0.08 cm 
    3 -  Poliestirè extrusor Polyfoam C4 LJ 

1250 "KNAUF INSULATION" 
10 cm 

    4 -  Geotèxtil de polièster 0.06 cm 
    5 -  Impermeabilització asfàltica bicapa 

adherida 
0.55 cm 

    6 -  Formació de pendents amb formigó 
cel·lular 

12 cm 

    7 -  Forjat reticular 35+5 cm (Cassetó 
d'EPS emmotllat enrasat) 

40 cm 

    8 -  Cambra d'aire sense ventilar 25.5 cm 
    9 -  Llana mineral Ultracoustic R 

"KNAUF INSULATION" 
4.5 cm 

    10 -  Fals sostre continu de plaques 
d'escaiola 

1.6 cm 

    11 -  Pintura plàstica sobre paraments 
interiors de guix o escaiola 

--- 

Gruix total: 106.29 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.18 W/(m²·K) 
Uc calefacció: 0.18 W/(m²·K) 

Protecció front al soroll Massa superficial: 753.20 kg/m² 
Massa superficial de l'element base: 500.05 kg/m² 
Caracterització acústica, Rw(C; Ctr): 61.0(-1; -3) dB 

Protecció davant de la humitat Tipus de coberta: No transitable, amb graves 
Tipus d'impermeabilització: Material 
bituminós/bituminós modificat  

  

 

 

 

 

2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ  
2.1.- Compartimentació interior vertical  
2.1.1.- Part cega de la compartimentació interior vertical 
 

Envà d'una fulla, per a revestir Superfície total 248.56 m² 
 

Fulla de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, rebuda amb 
morter de ciment M-5. 

 

  
Llistat de capes: 
    1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, 

col·locades amb morter de ciment 
0.5 cm 

    2 -  Arrebossat de ciment 1.5 cm 
    3 -  Fàbrica de maó ceràmic buit 7 cm 
    4 -  Arrebossat de ciment 1.5 cm 
    5 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, 

col·locades amb morter de ciment 
0.5 cm 

Gruix total: 11 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 2.22 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 145.10 kg/m² 

Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -
1) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han 
estimat mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant 
el catàleg d'elements constructius. 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: Cap 
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Envà d'una fulla amb extradossat en dues cares Superfície total 48.20 m² 
 

Envà d'una fulla amb extradossat en dues cares, compost de: EXTRADOSSAT A 
l'ESQUERRA: extradossat autoportant lliure W 625 "KNAUF", realitzat amb placa de guix 
laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant estructura formada per canals i 
muntants; 63 mm de gruix total; AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per plafó 
de llana de vidre, de 45 mm d'espessor; FULLA PRINCIPAL: fulla de 7 cm d'espessor de 
fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, rebuda amb morter de ciment M-5; 
AÏLLAMENT ENTRE MUNTANTS: aïllament format per plafó de llana de vidre, de 45 mm 
d'espessor; EXTRADOSSAT A LA DRETA: extradossat autoportant lliure W 625 "KNAUF", 
realitzat amb placa de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als forjats mitjançant 
estructura formada per canals i muntants; 63 mm de gruix total. 

 

  
Llistat de capes: 
    1 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, 

col·locades amb morter de ciment 
0.5 cm 

    2 -  Placa de guix laminat 1.5 cm 
    3 -  Llana mineral 4.8 cm 
    4 -  Separació 1 cm 
    5 -  Fàbrica de maó ceràmic buit 7 cm 
    6 -  Separació 1 cm 
    7 -  Llana mineral 4.8 cm 
    8 -  Placa de guix laminat 1.5 cm 
    9 -  Enrajolat amb rajoles ceràmiques, 

col·locades amb morter de ciment 
0.5 cm 

Gruix total: 22.6 cm  
  

Limitació de la demanda energètica Um: 0.28 W/(m²·K) 
Protecció front al soroll Massa superficial: 116.69 kg/m² 

Massa superficial de l'element base: 65.10 kg/m² 
Caracterització acústica per assaig, Rw(C; Ctr): 33.1(-1; -
1) dB 
Referència de l'assaig: No disponible. Els valors s'han 
estimat mitjançant lleis de massa obtingudes extrapolant 
el catàleg d'elements constructius. 
Millora de l'índex global de reducció acústica del 
revestiment, DR: 27 dBA 

Seguretat en cas d'incendi Resistència al foc: EI 90  
  
 

2.1.2.- Buits verticals interiors 

 Porta de pas interior, de fusta 
 

Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, empostissada de fusta massissa, amb 
empostissat amb entaulat horitzontal de fusta massissa d'iroko; amb ferraments de penjar i 
de tanca. 
Dimensions Ample x Alt: 82.5 x 203 cm nº uts: 8 
Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 2.20 W/(m²·K)   

Absortivitat, aS: 0.6 (color intermedi)   
Caracterització acústica Aïllament acústic, Rw (C;Ctr): 29 (-1;-2) dB   

Absorció, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10    
  

3.- MATERIALS 
Capes 

Material e r l RT Cp m 
Arrebossat de ciment a bona vista 1 1900 1.3 0.0077 1000 10 
Base de morter autonivellant de ciment 6 1900 1.3 0.0462 1000 10 
Capa de grava 12 1950 2 0.06 1050 50 
Enrajolat amb rajoles ceràmiques, 
col·locades amb morter de ciment 0.5 2300 1.3 0.0038 840 100000 

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres 
rústic 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 

Fals sostre continu de plaques d'escaiola 1.6 825 0.25 0.064 1000 4 
Film de polietilè 0.02 920 0.33 0.0006 2200 100000 
Forjat reticular 35+5 cm (Cassetó d'EPS 
emmotllat enrasat) 40 1055 1.394 0.287 1000 60 

Formació de pendents amb formigó 
cel·lular 12 600 0.18 0.6667 1000 6 

Fàbrica de bloc de formigó llis 20 1100 0.885 0.226 1000 10 
Fàbrica de maó ceràmic buit 4 1000 0.444 0.09 1000 10 
Fàbrica de maó ceràmic buit 7 930 0.438 0.16 1000 10 
Geotèxtil de polièster 0.08 250 0.038 0.0211 1000 1 
Geotèxtil de polièster 0.06 250 0.038 0.0158 1000 1 
Impermeabilització asfàltica bicapa 
adherida 0.55 1100 0.23 0.0239 1000 50000 

Llana mineral 4.8 40 0.036 1.3333 1000 1 
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Capes 
Material e r l RT Cp m 

Llana mineral Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION" 4.5 40 0.037 1.2162 1000 1 

Llana mineral Ultracoustic Suelo TPT 01 
"KNAUF" 2 40 0.032 0.625 1000 1 

Morter autonivellant de ciment 0.2 1900 1.3 0.0015 1000 10 
Placa de guix laminat 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Poliestirè 5 38 0.034 1.4706 1400 150 
Poliestirè extrusor Polyfoam C4 LJ 1250 
"KNAUF INSULATION" 10 38 0.036 2.7778 1000 100 

Poliuretà projectat 4 35 0.035 1.1429 1000 100 
Solera de formigó armat 10 2500 2.3 0.0435 1000 80 
  

Abreviatures utilitzades 
e Gruix (cm) RT Resistència tèrmica (m²·K/W) 
r Densitat (kg/m³) Cp Calor específic (J/(kg·K)) 

l Conductivitat tèrmica (W/(m·K)) m Factor de resistència a la difusió del vapor 
d'aigua () 
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ANNEX Nº8. ESTRUCTURA I PROJECTE PAVELLÓ 
 
Per realitzar les actuacions referents a l’estructura nova del pavelló consistent en les parets 
de blocs de formigó i l’estructura metàl·lica que aguanta la coberta, es seguiran les 
indicacions del projecte del pavelló. Aquest projecte es pot consultar a l’Ajuntament de Sant 
Llorenç de Morunys i va ser realitzat per l’estudi d’arquitectura C2. El títol del projecte és 
“Sala Escolar” i està firmat per l’arquitecte Carles Canal i Vilalta (novembre de 1983). 
Degut a l’antiguitat i extensió del projecte, s’adjunta a continuació només la descripció de 
l’estructura, així com la memòria de càlcul realitzada. Per a més detalls i plànols es pot 
consultar el projecte a l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. 
 
L’estructura està formada per: 
 

 
 
I la coberta es va fer de plaques d’uralita. 
 

 
 
 

El detall constructiu de la façana nord i la façana est es pot veure a la imatge següent, extreta 
d’un dels plànols del projecte. L’edifici de blocs més baix que queda a la part frontal de la 
façana nord i al costat dret de la façana est és la part que cal enderrocar (actualment hi ha un 
altre pis a sobre). El projecte preveu allargar la part alta que es veu a l’esquerra de la imatge 
de la façana est fins al final, deixant espai suficient pel nou terreny de joc amb les mides 
reglamentàries. 
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La memòria de càlcul amb el càlcul realitzat a l’estructura s’adjunta a la pàgina següent. 
Aquesta memòria de càlcul s’ha extret del mateix projecte i s’adjunta com a exemple. 
 
Per detallar una mica més l’estructura, aquesta està formada per 4 pòrtics, dels quals el 
projecte actual preveu construir-ne tres de nous.  
 

 
 
Els pòrtics estan formats per dos pilars metàl·lics HEB180 de 6 metres d’alçada, ancorats al 
terreny amb dues plaques d’ancoratge i sabates de formigó. Pel que fa a les bigues, el pòrtic 

està format per una biga superior de dos perfils  - 120 de 26,57 metres de longitud, 
inclinada amb un radi de 20 metres. La biga inferior té una longitud de 25,35 metres i està 

formada per dos perfils  - 80. Les barres centrals del pòrtic estan formades pels perfils i 

longituds següents:  - 40 (23,86 metres) i  - 50 (26,21 metres). Pel que fa a la coberta, 

s’aguanta sobre corretges metàl·liques estan formades per perfils  de 150,2 mm que, en 
el tram que allarguem en el present projecte, tindran una longitud de 14 metres 
aproximadament. 
 

L’arriostrament entre els pòrtics es col·loca perpendicular a la quarta barra central vertical 

comptant des de l’exterior i està format per perfils  60x40x1,5 en les parts superior i 
inferior, de 9,73 metres de longitud. La part central té una longitud total de 6,14 metres i està 

formada per perfils   30x40. 
 

 
 
Tots aquests elements es detallen en els plànols 11.3 i al pressupost. Per a més detalls es 
pot consultar el projecte disponible a l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys.  
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ANNEX 9. PLA D’OBRES 



Id Nom de tasca Duració

1 REMODELACIÓ COMPLEX ESPORTIU MORUNYEDES 322 días

2 INICI OBRA 0 días

3 CAMP DE FUTBOL I GRADERIES 76 días

4 Demolicions i moviment de terres 15 días

5 Graderies 22 días

6 Xarxa clavegueram 9 días

7 Xarxa reg 15 días

8 Pavimentació 23 días

9 Equipament esportiu i tancaments 14 días

10 VESTIDORS 143 días

11 Acondicionament del terreny 8 días

12 Fonamentació 4 días

13 Estructures 17 días

14 Façanes 34 días

15 Particions 10 días

16 Instal·lacions 74 días

17 Sanejament 10 días

18 Electricitat 10 días

19 Lampisteria 7 días

20 Calefacció i climatització 16 días

21 Gas 2 días

22 Il·luminació 7 días

23 Protecció contra incendis 3 días

24 Serveis afectats 5 días

25 Aïllaments i impermeabilitzacions 10 días

26 Cobertes 10 días

27 Revestiments 43 días

28 Urbanització exterior i acabats 9 días

29 Equipament i senyalització 8 días

30 PAVELLÓ 103 días

31 Enderrocs i moviment de terres 14 días

32 Estructura 24 días

33 Instal·lacions 5 días

34 Murs, parets i finestres 39 días

35 Caseta entrada 15 días

36 Pavimentació 24 días

37 Equipament esportiu 2 días

38 GESTIÓ DE RESIDUS 322 días

39 CONTROL DE QUALITAT 322 días

40 SEGURETAT I SALUT 322 días

41 FINAL OBRA 0 días

INICI OBRA

CAMP DE FUTBOL I GRADERIES

Demolicions i moviment de terres

Graderies

Xarxa clavegueram

Xarxa reg

Pavimentació
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Instal·lacions
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Calefacció i climatització
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Il·luminació
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Aïllaments i impermeabilitzacions

Cobertes
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Urbanització exterior i acabats

Equipament i senyalització

PAVELLÓ

Enderrocs i moviment de terres
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Instal·lacions

Murs, parets i finestres

Caseta entrada

Pavimentació

Equipament esportiu

FINAL OBRA
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, obje cte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut, a causa del seu 
reduït volum i a la seva relativa senzillesa d'execució, complint-se l'article 4. "Obligatorietat de 
l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres" del Reial 
Decret 1627/97, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidència, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, en verificar-se que: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és superior a 450.760,00 
euros. 

b) La durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment 
a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del 
total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar 
encaminades a la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden 
ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i 
benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les 
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista 
compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de 

mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les 

persones que intervenen en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a 
l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les 

mesures tècniques necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin 
mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en 
aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions 
útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 

1.2. Dades generals 
 

1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present 
estudi, es ressenyen: 

•  Promotor: - 
•  Autor del projecte: Jordi Besora Solé 
•  Constructor - Cap d'obra: - 
•  Coordinador de seguretat i salut: - 

 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es 
considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES 
MORUNYEDES 

•  Plantes sobre rasant: 1 
•  Plantes sota rasant: 0 
•  Pressupost d'execució material: 985.376,82€ 
•  Termini d'execució: 15 mesos 
•  Núm. màx. operaris: 31 

 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a 
considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça: Sant Llorenç de Morunys (Lleida) 
•  Accessos a l'obra: Bons. 
•  Topografia del terreny: Pla. 
•  Edificacions contigües: No. 
•  Servituds i condicionants: - 
•  Condicions climàtiques i ambientals: - 
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Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes 
per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de 
circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima 
deterioració possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï 
algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels 
riscos laborals: 
 

1.3. Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal 
especialitzat, en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, 
sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres 
sanitaris més propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 
a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat, segons l'Ordre 
TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les empreses de 
farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball. 

El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del Reial Decret 
486/97, de 14 d'abril: 

  Desinfectants i antisèptics autoritzats 

  Gases estèrils 

  Cotó hidròfil 

  Benes 

  Esparadrap 

  Apòsits adhesius 

  Tisores 

  Pinces i guants d'un sol ús 

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant 
els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat 
si s'arribés a produir un accident laboral. 

  

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

 CAP Sant Llorenç de Morunys 1,00 km 
 
  

La distància al centre assistencial més proper  s'estima en 2 minuts, en condicions normals 
de trànsit. 
 

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs 
de treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions 
provisionals tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar 
posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les 
fases d'execució ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi 
d'utilitzar-los simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de 
clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el calçat. 
 

1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 

  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 

  1 lavabo per cada vàter 

  1 urinari per cada 25 homes o fracció 

  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 

  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 

  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
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1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres 
d'aigua potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i 
seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 

A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les 
diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar 
amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció 
individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra. 

Riscos generals més freqüents 

  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 

  Despreniment de càrregues suspeses 

  Exposició a temperatures ambientals extremes 

  Exposició a vibracions i soroll 

  Talls i cops al cap i extremitats 

  Talls i ferides amb objectes punxants 

  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 

  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 

  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 

  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra 

  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que 
comportin majors riscos, en compliment dels supòsits regulats pel Reial Decret 604/06 
que exigeixen la seva presència. 

  Les operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una 
persona qualificada, degudament instruïda 

  Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h 

  Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar 
durant les hores de major insolació 

  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, 
preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva 
caiguda 

  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant 
mitjans mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris 

  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes 
preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge 

  No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles 

  Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses 

  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada 

  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les 
zones excavades 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 
baranes o xarxes homologades 

  Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, 
inferior a 20 km/h 

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra 

  Casc de seguretat homologat 

  Casc de seguretat amb barballera 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 

  Cinturó portaeines 

  Guants de goma 

  Guants de cuir 

  Guants aïllants 

  Calçat amb puntera reforçada 

  Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus 

  Botes de canya alta de goma 

  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  Roba de treball impermeable 

  Faixa antilumbàlgia 

  Ulleres de seguretat antiimpactes 

  Protectors auditius 
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a 
l'execució de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de 
protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

  Talls i ferides amb objectes punxants 

  Projecció de partícules als ulls 

  Incendis 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de 
protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 
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  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies 
aèries i de 2 m per a les línies soterrades 

  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del 
subministrament d'aigua 

  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades 
homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i 
proveïdes de porta, clau i visera 

  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 

  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada 
mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 
m en cas contrari 

  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una 
profunditat superior a 0,4 m 

  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 

  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles 
casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Calçat aïllant per a electricistes 

  Guants dielèctrics 

  Banquetes aïllants de l'electricitat 

  Comprovadors de tensió 

  Eines aïllants 

  Roba de treball impermeable i reflectora  

1.5.1.2. Tancat d'obra 

Riscos més freqüents 

  Talls i ferides amb objectes punxants 

  Projecció de fragments o de partícules 

  Exposició a temperatures ambientals extremes 

  Exposició a vibracions i soroll 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra 

  Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat 

  Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a 
l'excavació 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Calçat amb puntera reforçada 

  Guants de cuir 

  Roba de treball reflectora 
 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 
 

1.5.2.1. Condicionament del terreny 

Riscos més freqüents 

  Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, 
especialment durant l'operació de marxa enrere 

  Circulació de camions amb el bolquet aixecat 

  Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema de 
direcció 

  Caiguda de material des de la cullera de la màquina 

  Caiguda de terra durant les maniobres de desplaçament del camió 

  Bolcada de màquines per excés de càrrega 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions 
soterrades 

  Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de l'excavació 
ni dels desnivells existents 

  Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de monticles 
de terra i de clots 

  Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en marxa 
enrere 

  La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats 

  Es realitzaran apuntalaments quan existeixi perill de despreniment de terres 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Auriculars antisoroll 

  Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina 
 

1.5.2.2. Fonamentació 

Riscos més freqüents 

  Inundacions o filtracions d'aigua 

  Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera 

  El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes 
de ganxos amb pestells de seguretat 

  Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants 
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Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants homologats per al treball amb formigó 

  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 

  Botes de goma de canya alta per formigonat 

  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 

1.5.2.3. Estructura 

Riscos més freqüents 

  Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte 

  Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat 

  Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i 
empostissat 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de 
baranes o xarxes homologades 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 

  Guants homologats per al treball amb formigó 

  Guants de cuir per a la manipulació de les armadures 

  Botes de goma de canya alta per formigonat 

  Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants 
 

1.5.2.4. Tancaments i revestiments exteriors 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell 

  Exposició a temperatures ambientals extremes 

  Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes 

  No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 
 

1.5.2.5. Cobertes 

Riscos més freqüents 

  Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o 
ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports 

  L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en 
buits protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada 
de desembarcament 

 
 
Equips de protecció individual (EPI) 

  Calçat amb sola antilliscant 

  Roba de treball impermeable 

  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 
 

1.5.2.6. Instal·lacions en general 

Riscos més freqüents 

  Electrocucions per contacte directe o indirecte 

  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 

  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 

  Incendis i explosions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat 
en l'ús del material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de 
connexió normalitzada, alimentades a 24 volts 

  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants aïllants en proves de tensió 

  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 

  Banquetes aïllants de l'electricitat 

  Comprovadors de tensió 

  Eines aïllants 
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1.5.2.7. Revestiments interiors i acabats 

Riscos més freqüents 

  Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell 

  Exposició a vibracions i soroll 

  Talls i ferides amb objectes punxants 

  Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades 

  Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles... 

  Intoxicació per inhalació de fums i gasos 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, amb la 
finalitat de minimitzar els riscos d'incendi i d'intoxicació 

  Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent d'aire 

  A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents orgànics 
o pigments tòxics queda prohibit menjar o fumar 

  Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de 
mobiliari de cuina i aparells sanitaris, per no obstaculitzar les zones de pas i evitar 
ensopegades, caigudes i accidents 

  Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada 
jornada de treball 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 

  Guants de goma 

  Guants de cuir 

  Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra 

  Ulleres de seguretat antiimpactes 

  Protectors auditius 
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà 
atenent a les prescripcions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a l'Ordenança de 
Treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d'agost de 1970), prestant especial 
atenció a la Secció 3ª "Seguretat en el treball en les indústries de la Construcció i Obres 
Públiques" Subsecció 2ª "Bastides en general". 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i 
compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models 
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, 
entre altres elements. 
 

1.5.3.1. Puntals 

  No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en 
càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat 

  Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició 
inclinada sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se 

  Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats 
 

1.5.3.2. Torre de formigonat 

  Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui 
"Prohibit l'accés a tota persona no autoritzada" 

  Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes 
homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m 

  No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres 
de formigonat durant els seus canvis de posició 

  En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara 
de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat 
d'aconseguir la posició més segura i eficaç 

 

1.5.3.3. Escala de mà 

  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels 
muntants 

  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a 
persones 

  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planimetria adequada perquè siguin 
estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements 
similars 

  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% 
respecte al pla horitzontal 

  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat 
en la direcció vertical 

  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), 
subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants 

  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones 

  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre 
el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda 

 

1.5.3.4. Bastida de cavallets 

  Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades 

  S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment 
prohibit com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes 

  Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets 

  Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra 
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1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de 
riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es 
desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent 
manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que 
comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la 
deguda seguretat. 

b) La maquinària complirà les prescripcions contingudes en el vigent Reglament de 
Seguretat en les Màquines, les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les 
especificacions dels fabricants. 

c) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 
reglamentació específica. 

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents 
mesures preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Pala carregadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el 
motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport 

  L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent 

  El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per 
garantir l'estabilitat de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

  Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, 
es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina 

  Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport 

  Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la 
màquina en el sentit de la marxa 

  Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de 
major alçada 

  Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina 
 

1.5.4.3. Camió de caixa basculant 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 

  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar 
el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega 

  No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega 
 

1.5.4.4. Camió per a transport 

  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit 

  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents 
superiors al 5% i protegint els materials solts amb una lona 

  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició 
de frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la 
pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.5. Formigonera 

  Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia 
desconnexió de l'energia elèctrica 

  La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55 

  El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades 

  Disposarà de fre de basculament del bombo 

  Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, 
associats a un disjuntor diferencial 

  Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses 
connectades a terra 

  No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores 
dels forjats 

 

1.5.4.6. Vibrador 

  L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable 

  La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones 
de pas 

  Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes 
condicions d'estanqueïtat i aïllament 

  Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant 
del cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris 

  El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en 
cap moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables 

  Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables 

  Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat 
per a un període de vuit hores no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s² 

 

1.5.4.7. Martell picador 

  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball 
dels operaris ni el pas del personal 

  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa 

  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues 

  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell 
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1.5.4.8. Grueta 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 

  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, 
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a 
adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, 
del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues 

  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega 
contra l'extrem superior de la ploma 

  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel 
fabricant 

  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar 

  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats 
per la grueta 

  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils 
trencats sigui igual o superior al 10% del total 

  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del 
fabricant 

  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials 

  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant 
 

1.5.4.9. Serra circular 

  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de 
fusta discs de serra 

  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament 

  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles 
incendis 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 

  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit 

  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares 
antipols i ulleres 

 

1.5.4.10. Serra circular de taula 

  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada 

  El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, 
coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a 
adoptar i l'ús dels EPI necessaris 

  Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a 
distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin 
degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del 
Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions 
correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 

  La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es 
pugui accedir al disc 

  La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al 
disc de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules 

  S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la 
mà quedi exposada al disc de la serra 

  La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, 
comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra 

  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics 

  L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols 
 

1.5.4.11. Talladora de material ceràmic 

  Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o 
esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució 

  La protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 

  No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
 

1.5.4.12. Equip de soldadura 

  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball 
de soldadura 

  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en 
perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible 

  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire 
s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada 

  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota 
l'àrea de treball 

  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de 
protecció visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert 

 

1.5.4.13. Eines manuals diverses 

  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les 
eines no disposin de doble aïllament 

  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades 

  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant 

  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements 
similars 

  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció 
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  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes  

  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de 
residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics 

  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar 
amb les mans o els peus mullats 

  En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 51 del 
Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, s'establiran les accions 
correctives oportunes, tals com l'ús de protectors auditius 

 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o 
reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 

  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell 

  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells 

  Els buits horitzontals i vores dels forjats es protegiran amb baranes i xarxes homologades 

  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells 

  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades 
 

1.6.3. Pols i partícules 

  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols 

  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es 
generi pols o partícules 

 

1.6.4. Soroll 

  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball 

  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic 

  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls 
 

1.6.5. Esforços 

  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades 

  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual 

  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius 

  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de 
càrregues 

 
1.6.6. Incendis 

  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient 

  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats 
 

 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes 
inesperades (com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es 
poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb 
l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la 
bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Es muntaran marquesines als accessos 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 

  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides 

  No es llançaran trossos ni restes de materials des de les bastides 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Casc de seguretat homologat 

  Guants i botes de seguretat 

  Ús de borsa portaeines 
 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  S'evitarà la generació de pols de ciment 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants i roba de treball adequada 
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica 

  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals 
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  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant 

  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament 

  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants dielèctrics 

  Calçat aïllant per a electricistes 

  Banquetes aïllants de l'electricitat 
 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants, polaines i davantals de cuir 
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives 

  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada 

Equips de protecció individual (EPI) 

  Guants i botes de seguretat 
 

 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici 
construït que comporten majors riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o 
qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides 
que compleixin les condicions especificades en el present estudi bàsic de seguretat i salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a 
l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles 
caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de 
realitzar-se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en 
la matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran 
de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

En l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials 
referits en els punts 1, 2 i 10 inclosos a l'Annex II. "Relació no exhaustiva dels treballs que 
impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels treballadors" del R.D.1627/97 de 
24 d'Octubre. 

Aquests riscos especials solen presentar-se en l'execució de l'estructura, tancaments i 
cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 

  Execució de tancaments exteriors. 

  Formació dels ampits de coberta. 

  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 

  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 
homologades 

  Disposició de plataformes volades. 

  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 
 

 

1.10. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles 
situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i 
designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la 
seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la 
situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
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1.11. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos 
preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra 
amb capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el 
compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes 
en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a 
l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la 
presència dels recursos preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats 

preventives, les persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions 

necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de 

posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures 

oportunes per corregir les deficiències observades. 
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2.1. Y. Seguretat i salut  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 
 
2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
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Completat per: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completat per: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
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Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificat per: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a 
su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completat per: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis  

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material 
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar  

DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 
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Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

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

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

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

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 

 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 
 
2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
 

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals 
 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent 
Plec del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels 
agents que intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de 
complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de 
REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES MORUNYEDES, situada a Sant 
Llorenç de Morunys (Lleida), segons el projecte redactat per Jordi Besora Solé. Tot això amb 
finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el 
transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de conservació, reparació i 
manteniment de l'edifici construït. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives 
 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les 
regulades en els seus aspectes generals per la Llei 38/99, d'Ordenació de l'Edificació 
(L.O.E.). 

Les garanties i responsabilitats dels agents i treballadors de l'obra davant dels riscos derivats 
de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut, són les establertes per la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 1627/1997 "Disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció". 
 

3.1.2.2. El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, 
impulsa, programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per 
a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i 
Salut - o Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase 
que correspongui, tot això segons l'establert en el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 
construcció, facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors 
autònoms contractats directament pel Promotor, exigint la presentació de cada Pla de 
Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres. 

El Promotor tindrà la consideració de Contractista quan realitzi la totalitat o determinades 
parts de l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a 
treballadors autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa, 
excepte en els casos estipulats en el Reial Decret 1627/1997. 
 

3.1.2.3. El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i 
d'execució, els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, 
d'acord amb la legislació vigent. 
 

3.1.2.4. El Contractista i Subcontractista 

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997: 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el Promotor, 
amb mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de 
les obres, amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 

El Contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la 
qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del R.D.1627/1997, de 24 
d'octubre. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant 
el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de 
l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i 
dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel 
coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les 
activitats dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que 
poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no 
estar en les condicions adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l'execució de l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves 
responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials i humans 
disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de 
seguretat i salut, cal destacar les contingudes a l'article 11 "Obligacions dels contractistes i 
subcontractistes" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
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Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 
les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant 
l'execució de l'obra. 

Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de 
seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si 
s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les 
mesures previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La Direcció Facultativa 

Segons defineix l'article 2 del Reial Decret 1627/1997, s'entén com a Direcció Facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel Promotor, encarregats de la direcció i del 
control de l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del Promotor, no eximeixen en cap cas de les 
atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel Promotor per coordinar, durant la fase del projecte 
d'execució, l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i 
salut. 
 

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent 
designat pel Promotor, que forma part de la Direcció Facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les 
decisions tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la 
durada requerida per a l'execució de les mateixes. 

  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix. 

  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària 
la designació d'un coordinador. 

 

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal 
i directa una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix 
contractualment davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de 
realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la 
consideració de contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva 
seguretat i la seva salut en l'obra. 

La consulta i la participació dels treballadors o dels seus representants, es realitzaran de 
conformitat amb el que es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia 
del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de 
treball, hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels 
treballadors, les mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals 
que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat d'exercir les labors de recurs preventiu, segons l'establert en la Llei 31/95, Llei 
54/03 i Reial Decret 604/06, l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius, que 
podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 
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b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions 
necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas 
d'observar un deficient compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta 
d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures 
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i 
Salut i a la resta de la Direcció Facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos 
preventius és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones 
designades per a tal fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària 
la seva presència. 
 

 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació 
en les matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació 
per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i 
individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins 
als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de 
màquines entre uns altres. 
 

 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, 
en funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació 
vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per 
verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix 
treballador. 
 

 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 
 

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en 
cas d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de 
l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola 
perfectament equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El Contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual 
se subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid 
contacte amb el centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi 
l'assistència mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En 
cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se 
l'intentarà tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura 
corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es 
pressionaran les ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment 
reglamentari. 
 

 

3.1.6. Documentació d'obra 
 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel Promotor, on es precisen les 
normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos 
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present estudi bàsic de seguretat i salut, cada Contractista elaborarà el 
corresponent pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i complementin les previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures 
alternatives de prevenció que el Contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, 
que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de 
seguretat i salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d'execució 
de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
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sorgir durant el desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del 
Coordinador de Seguretat i Salut i la Direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els 
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els 
suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut 
estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la Direcció facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista serà aprovat pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, per la Direcció Facultativa o per l'Administració 
en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document 
acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la 
consideració de contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball 
existirà un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions 
públiques. 

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la Direcció Facultativa de l'obra, els 
contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans 
amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer 
anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durant l’execució de la obra, haurà de notificar al 
Contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest, sobre les anotacions 
efectuades al llibre d’incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 

vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova 
observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la Direcció Facultativa ressenyarà 
les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució 
d'obra i, en conseqüència, seran respectades pel Contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de visites 

El llibre de visites haurà d'estar en obra, a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

El primer llibre l'habilitarà el Cap de la Inspecció de la província en què es trobi l'obra. Per 
habilitar el segon o els següents, serà necessari presentar l'anterior. En cas de pèrdua o 
destrucció, el representant legal de l'empresa haurà de justificar per escrit els motius i les 
proves. Una vegada esgotat un llibre, es conservarà durant 5 anys, comptats des de l'última 
diligència. 
 

3.1.6.8. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment 
en l'obra, reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna 
de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses 
subcontractistes i treballadors autònoms. 

El llibre de subcontractació complirà les prescripcions contingudes en el Reial Decret 
1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d'octubre, 
reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, en particular l'article 15 
"Contingut del Llibre de Subcontractació" i l'article 16 "Obligacions i drets relatius al Llibre de 
Subcontractació". 

Al llibre de subcontractació tindran accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el Coordinador 
de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms 
intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i 
els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució 
de l'obra. 
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3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec 
de condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el Promotor i el 
contractista, havent de contenir almenys els punts següents: 

  Fiances 

  Dels preus 

  Preu bàsic 

  Preu unitari 

  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

  Preus contradictoris 

  Reclamació d'augment de preus 

  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

  De la revisió dels preus contractats 

  Aplec de materials 

  Obres per administració 

  Valoració i abonament dels treballs 

  Indemnitzacions Mútues 

  Retencions en concepte de garantia 

  Terminis d'execució i pla d'obra 

  Liquidació econòmica de les obres 

  Liquidació final de l'obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de 
seguretat i salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si 
mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, 
després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors 
a les admeses o aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet 
informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si 
mateixos, ni perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les 
instruccions d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, 
accessoris que pugui portar i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de 
vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas 
d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin 
deteriorats, al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions 
límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el 
manteniment el Delegat de Prevenció. 
 

 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, 
il·luminació, ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels 
terres, parets i sostres seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb 
colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El Contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), 
estaran proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per 
a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
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3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles 
independents sota clau, amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb 
una alçada mínima de 2,30 m. 

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes 
personals sota clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com 
a mínim una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament 
interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 

  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 

  1 lavabo per cada vàter 

  1 urinari per cada 25 homes o fracció 

  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 

  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 

  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 

  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 
 

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en 
cabines de dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de 
l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb 
lavabos o passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb 
menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la 
xarxa de clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material 
rentable i vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de 
treball i de qualsevol font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, 
prohibint-se fora dels llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o 
barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada 
operari que utilitzi aquesta instal·lació. 
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ANNEX 11. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



1 0CP010 Ut Protecció de columna d'enllumenat existent
mitjançant tanques de vianants de ferro, de
1,10x2,50 m, color groc, amb barrots
verticals muntats sobre bastidor de tub, per
a limitació de pas de vianants, amb dos peus
metàl·lics, amortitzables en 20 usos, per
impedir el copejament per part de la
maquinària durant els treballs en les
proximitats. Inclús p/p de manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.

mt50vbe010dbk 0,150 Ut 35,00 5,25Tanca de vianants de ferro,
de 1,10x2,50 m, color groc,
amb barrots verticals muntats
sobre bastidor de tub, per a
limitació de pas de vianants,
amb dos peus metàl·lics,
inclús placa per a
publicitat.

mo113 0,119 h 19,47 2,32Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,57 0,15Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,72 0,23

Total per Ut ............: 7,95

Són SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per Ut.

2 ACC020 m³ Formació de terraplè a cel obert per a nucli
de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades
d'espessor no superior a 30 cm de material de
la pròpia excavació, que compleix els
requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-3
i posterior compactació amb mitjans mecànics
fins a assolir una densidad seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu), i
això quantes vegades sigui necessari, fins
aconseguir la cota de subrasant. Inclús
càrrega, transport i descàrrega a peu de tall
del material i humidificació del mateix.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Traçat dels
cantells de la base del terraplenament.
Preparació de la superfície de suport.
Càrrega, transport i estès per tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació per tongades.
Carga mecànica a camió.

mq01pan010a 0,032 h 40,60 1,30Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mq04cab010b 0,048 h 30,38 1,46Camió basculant de 10 t de
càrrega, de 220 CV.

mq01doz010a 0,086 h 67,57 5,81Bulldozer sobre cadenes D-6
de 103 kW.

mq02cia020j 0,022 h 40,59 0,89Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

mq02rov010i 0,051 h 63,10 3,22Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 129
kW, de 16,2 t, amplada de
treball 213,4 cm.

mq01mot010a 0,018 h 61,20 1,10Motoanivelladora de 135 CV.
mo087 0,089 h 20,68 1,84Ajudant construcció d'obra

civil.

Annex de justificació de preus Pàgina 1

Num. Codi Ut Descripció Total

% 2,000 % 15,62 0,31Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,93 0,48

Total per m³ ............: 16,41

Són SETZE EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m³.

3 ACE010 m³ Excavació de terres per esplanació en terra
tova, amb mitjans mecànics. Inclús retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació
dels punts topogràfics. Excavació en
successives rases horitzontals i extracció de
terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.

mq01pan010a 0,048 h 40,60 1,95Pala carregadora sobre
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

mo087 0,019 h 20,68 0,39Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 2,34 0,05Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,39 0,07

Total per m³ ............: 2,46

Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m³.

4 ACR050 m² Compactació d'esplanada a cel obert, amb
mitjans mecànics, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs
en aquest preu). Inclús replanteig dels punts
topogràfics i humectació de les terres.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Humectació de les terres. Compactació.

mq02rov010i 0,205 h 63,10 12,94Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 129
kW, de 16,2 t, amplada de
treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,024 h 40,59 0,97Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

mo087 0,070 h 20,68 1,45Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 15,36 0,31Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,67 0,47

Total per m² ............: 16,14

Són SETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

5 ADE010 m³ Excavació en rases per instal·lacions en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.

mq01ret020b 0,245 h 32,54 7,97Retrocarregadora sobre
pneumàtics 75 CV.

mo104 0,122 h 13,69 1,67Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,64 0,19Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,83 0,29

Total per m³ ............: 10,12

Són DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m³.
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6 ADE010c m³ Excavació en rases per instal·lacions en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i
càrrega a camió.

mq01ret020b 0,254 h 32,54 8,27Retrocarregadora sobre
pneumàtics 75 CV.

mo104 0,122 h 13,69 1,67Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,94 0,20Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 10,14 0,30

Total per m³ ............: 10,44

Són DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

7 ADR010 m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del Proctor
Modificat mitjançant equip manual amb taula
vibrant.

mt01var010 1,100 m 0,12 0,13Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,095 h 8,64 0,82Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq02rod010d 0,144 h 6,03 0,87Safata vibrant de 300 kg,
amplada de treball 70 cm,
reversible.

mq02cia020 0,010 h 34,00 0,34Camió amb cisterna d'aigua.
mq04cab010c 0,014 h 37,45 0,52Camió basculant de 12 t de

càrrega, de 220 CV.
mo104 0,175 h 13,69 2,40Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,08 0,10Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,18 0,16

Total per m³ ............: 5,34

Són CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

8 ADR010b m³ Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 95% del Proctor
Modificat mitjançant equip manual amb taula
vibrant.

mt01var010 1,100 m 0,12 0,13Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,095 h 8,64 0,82Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq02rod010d 0,144 h 6,03 0,87Safata vibrant de 300 kg,
amplada de treball 70 cm,
reversible.

mq02cia020 0,010 h 34,00 0,34Camió amb cisterna d'aigua.
mq04cab010c 0,014 h 37,45 0,52Camió basculant de 12 t de

càrrega, de 220 CV.
mo104 0,175 h 13,69 2,40Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,08 0,10Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,18 0,16

Total per m³ ............: 5,34

Són CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.
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9 ADR030 m³ Formació de base de paviment mitjançant
reblert a cel obert amb tot-u artificial
granític; i compactació en tongades
successives de 30 cm d'espessor màxim amb
compactadora monocilíndrica vibrant
autopropulsada, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 98% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs
en aquest preu). Fins i tot càrrega,
transport i descàrrega a peu de tall dels
àrids a utilitzar en els treballs de reblert
i humectació dels mateixos.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humidificació o dessecació de cada tongada.
Compactació.

mt01zah010d 2,200 t 10,55 23,21Tot-u artificial granític.
mq04dua020b 0,101 h 8,64 0,87Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq02rov010c 0,101 h 50,32 5,08Compactador monocilíndric
vibrant autopropulsat, de 74
kW, de 7,42 t, amplada de
treball 167,6 cm.

mq02cia020j 0,010 h 40,59 0,41Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,039 h 19,47 0,76Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 30,33 0,61Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 30,94 0,93

Total per m³ ............: 31,87

Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m³.

10 ANE010 m² Emmacat de 20 cm en caixa per base de solera,
amb aportació de grava de pedrera de pedra
calcària, Ø40/70 mm, i compactació mitjançant
equip manual amb taula vibrant.

mt01are010a 0,220 m³ 12,14 2,67Grava de pedrera de pedra
calcària, de 40 a 70 mm de
diàmetre.

mq01pan010b 0,010 h 39,93 0,40Pala carregadora sobre
pneumàtics de 85 CV/1,2 m³.

mq02rod010d 0,011 h 6,03 0,07Safata vibrant de 300 kg,
amplada de treball 70 cm,
reversible.

mq02cia020 0,011 h 34,00 0,37Camió amb cisterna d'aigua.
mo104 0,191 h 13,69 2,61Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,12 0,12Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,24 0,19

Total per m² ............: 6,43

Són SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m².
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11 ANS010 m² Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/I fabricat
en central amb additiu hidròfug, i abocada
des de camió, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, per
a base d'un paviment.

mt07aco020e 2,000 Ut 0,04 0,08Separador homologat per
soleres.

mt07ame010d 1,200 m² 1,31 1,57Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010gnd 0,105 m³ 66,53 6,99Formigó HA-30/B/20/I,
fabricat en central amb
additiu hidròfug.

mt16pea020b 0,050 m² 1,08 0,05Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mq04dua020b 0,018 h 8,64 0,16Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq06vib020 0,080 h 4,40 0,35Regla vibrant de 3 m.
mo018 0,068 h 16,37 1,11Oficial 1ª construcció.
mo072 0,068 h 14,27 0,97Ajudant construcció.
mo104 0,034 h 13,69 0,47Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 11,75 0,24Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 11,99 0,36

Total per m² ............: 12,35

Són DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m².

12 ASA010 Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors 70x70x50
cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

mt10hmf010kn 0,266 m³ 78,23 20,81Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 119,000 Ut 0,39 46,41Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,058 m³ 97,20 5,64Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt11var110 1,000 Ut 4,54 4,54Conjunt de peces de PVC per
realitzar en el fons del
pericó de pas les lleres
corresponents.

mt09mor010f 0,028 m³ 125,87 3,52Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-15,
confeccionat en obra con 450
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 6,30 6,30Conjunt d'elements necessaris
per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de
sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11arf010e 1,000 Ut 24,55 24,55Tapa de formigó armat
prefabricat, 85x85x5 cm.

mo018 1,612 h 16,37 26,39Oficial 1ª construcció.
mo104 1,148 h 13,69 15,72Peó ordinari construcció.
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% 2,000 % 153,88 3,08Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 156,96 4,71

Total per Ut ............: 161,67

Són CENT  SEIXANTA-U EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
per Ut.

13 ASA010b Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors 70x70x55
cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

mt10hmf010kn 0,266 m³ 78,23 20,81Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 133,000 Ut 0,39 51,87Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,065 m³ 97,20 6,32Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt11var110 1,000 Ut 4,54 4,54Conjunt de peces de PVC per
realitzar en el fons del
pericó de pas les lleres
corresponents.

mt09mor010f 0,030 m³ 125,87 3,78Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-15,
confeccionat en obra con 450
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 6,30 6,30Conjunt d'elements necessaris
per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de
sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11arf010e 1,000 Ut 24,55 24,55Tapa de formigó armat
prefabricat, 85x85x5 cm.

mo018 1,626 h 16,37 26,62Oficial 1ª construcció.
mo104 1,157 h 13,69 15,84Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 160,63 3,21Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 163,84 4,92

Total per Ut ............: 168,76

Són CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS per Ut.
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14 ASA010c Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors 70x70x70
cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

mt10hmf010kn 0,266 m³ 78,23 20,81Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 159,000 Ut 0,39 62,01Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,078 m³ 97,20 7,58Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt11var110 1,000 Ut 4,54 4,54Conjunt de peces de PVC per
realitzar en el fons del
pericó de pas les lleres
corresponents.

mt09mor010f 0,037 m³ 125,87 4,66Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-15,
confeccionat en obra con 450
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 6,30 6,30Conjunt d'elements necessaris
per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de
sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11arf010e 1,000 Ut 24,55 24,55Tapa de formigó armat
prefabricat, 85x85x5 cm.

mo018 1,659 h 16,37 27,16Oficial 1ª construcció.
mo104 1,180 h 13,69 16,15Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 173,76 3,48Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 177,24 5,32

Total per Ut ............: 182,56

Són CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS per Ut.

15 ASA010d Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors 70x70x80
cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

mt10hmf010kn 0,266 m³ 78,23 20,81Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 185,000 Ut 0,39 72,15Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,091 m³ 97,20 8,85Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt11var110 1,000 Ut 4,54 4,54Conjunt de peces de PVC per
realitzar en el fons del
pericó de pas les lleres
corresponents.

mt09mor010f 0,041 m³ 125,87 5,16Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-15,
confeccionat en obra con 450
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.
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mt11var100 1,000 Ut 6,30 6,30Conjunt d'elements necessaris
per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de
sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11arf010e 1,000 Ut 24,55 24,55Tapa de formigó armat
prefabricat, 85x85x5 cm.

mo018 1,692 h 16,37 27,70Oficial 1ª construcció.
mo104 1,204 h 13,69 16,48Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 186,54 3,73Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 190,27 5,71

Total per Ut ............: 195,98

Són CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS per Ut.

16 ASA010e Ut Pericó de pas, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors
80x80x100 cm, amb tapa prefabricada de
formigó armat.

mt10hmf010kn 0,306 m³ 78,23 23,94Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 244,000 Ut 0,39 95,16Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,120 m³ 97,20 11,66Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt11var110 1,000 Ut 4,54 4,54Conjunt de peces de PVC per
realitzar en el fons del
pericó de pas les lleres
corresponents.

mt09mor010f 0,058 m³ 125,87 7,30Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-15,
confeccionat en obra con 450
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 6,30 6,30Conjunt d'elements necessaris
per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de
sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11arf010f 1,000 Ut 35,13 35,13Tapa de formigó armat
prefabricat, 96x96x5 cm.

mo018 2,012 h 16,37 32,94Oficial 1ª construcció.
mo104 1,428 h 13,69 19,55Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 236,52 4,73Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 241,25 7,24

Total per Ut ............: 248,49

Són DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS per Ut.
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17 ASA010f Ut Pericó sifònica, d'obra de fàbrica,
registrable, de dimensions interiors 70x70x55
cm, amb tapa prefabricada de formigó armat.

mt10hmf010kn 0,246 m³ 78,23 19,24Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 133,000 Ut 0,39 51,87Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,065 m³ 97,20 6,32Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt11ppl030a 1,000 Ut 5,38 5,38Colze 87°30' de PVC llis,
D=125 mm.

mt09mor010f 0,030 m³ 125,87 3,78Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-15,
confeccionat en obra con 450
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.

mt11var100 1,000 Ut 6,30 6,30Conjunt d'elements necessaris
per garantir el tancament
hermètic al pas d'olors
mefítics en pericons de
sanejament, compost per:
angulars i xapes metàl·liques
amb els seus elements de
fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres
accessoris.

mt11arf010e 1,000 Ut 24,55 24,55Tapa de formigó armat
prefabricat, 85x85x5 cm.

mo018 1,626 h 16,37 26,62Oficial 1ª construcció.
mo104 1,157 h 13,69 15,84Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 159,90 3,20Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 163,10 4,89

Total per Ut ............: 167,99

Són CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per Ut.

18 ASB010 m Connexió de servei general de sanejament a la
xarxa general del municipi, de PVC llis,
sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 160 mm de diàmetre, enganxat mitjançant
adhesiu.

mt01ara010 0,346 m³ 10,32 3,57Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt11tpb030c 1,050 m 13,31 13,98Tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de
160 mm de diàmetre exterior i
4 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1.

mt11var009 0,063 l 7,32 0,46Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

mt11var010 0,031 l 15,46 0,48Adhesiu per tubs i accessoris
de PVC.

mt10hmf010Mp 0,084 m³ 53,20 4,47Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mq05pdm010b 0,513 h 6,32 3,24Compressor portàtil elèctric
5 m³/min de cabal.

mq05mai030 0,513 h 3,74 1,92Martell pneumàtic.
mq01ret020b 0,028 h 32,54 0,91Retrocarregadora sobre

pneumàtics 75 CV.
mq02rop020 0,212 h 8,00 1,70Picó vibrant de 80 kg, amb

placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

mo051 0,909 h 16,12 14,65Oficial 2ª construcció.
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mo103 0,455 h 14,22 6,47Peó especialitzat
construcció.

mo006 0,105 h 16,91 1,78Oficial 1ª lampista.
mo098 0,105 h 14,25 1,50Ajudant lampista.
% 4,000 % 55,13 2,21Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 57,34 1,72

Total per m ............: 59,06

Són CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m.

19 ASB020 Ut Connexió de la connexió de servei de
l'edifici a la xarxa general de sanejament
del municipi.

mt09mor010c 0,065 m³ 97,20 6,32Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt11var200 1,000 Ut 11,84 11,84Material per a execució de
junta flexible en
l'empalmament de la connexió
de servei al pou de registre.

mq05pdm110 0,945 h 6,34 5,99Compressor portàtil dièsel
mitja pressió 10 m³/min.

mq05mai030 1,890 h 3,74 7,07Martell pneumàtic.
mo018 2,856 h 16,37 46,75Oficial 1ª construcció.
mo103 4,283 h 14,22 60,90Peó especialitzat

construcció.
% 2,000 % 138,87 2,78Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 141,65 4,25

Total per Ut ............: 145,90

Són CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS
per Ut.

20 ASC010 m Col·lector soterrat de sanejament, sense
arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2,
rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de
diàmetre, amb junta elàstica.

mt01ara010 0,346 m³ 10,32 3,57Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt11tpb020c 1,050 m 5,31 5,58Tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-2, rigidesa
anular nominal 2 kN/m², de
160 mm de diàmetre exterior i
3,2 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1, inclús junts i
lubricant.

mt11tpb021c 1,000 Ut 1,59 1,59Repercussió, per m de
canonada, d'accessoris,
unions i peces especials per
a tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-2, de 160
mm de diàmetre exterior.

mq04dua020b 0,027 h 8,64 0,23Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq02rop020 0,204 h 8,00 1,63Picó vibrant de 80 kg, amb
placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

mq02cia020 0,003 h 34,00 0,10Camió amb cisterna d'aigua.
mo018 0,066 h 16,37 1,08Oficial 1ª construcció.
mo104 0,162 h 13,69 2,22Peó ordinari construcció.
mo006 0,115 h 16,91 1,94Oficial 1ª lampista.
mo098 0,057 h 14,25 0,81Ajudant lampista.
% 2,000 % 18,75 0,38Costos directes

complementaris

Annex de justificació de preus Pàgina 10
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3,000 % Costos indirectes 19,13 0,57

Total per m ............: 19,70

Són DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m.

21 ASC020 m Col·lector soterrat en llosa de fonamentació,
sense arquetes, mitjançant sistema integral
enregistrable, en llosa de fonamentació, de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal
4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, amb junta
elàstica.

mt11tpb020j 1,050 m 3,05 3,20Tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diàmetre exterior i
2,7 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1, inclús junts i
lubricant.

mt11tpb021j 2,000 Ut 0,91 1,82Repercussió, per m de
canonada, d'accessoris,
unions i peces especials per
a tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, de 110
mm de diàmetre exterior.

mo006 0,087 h 16,91 1,47Oficial 1ª lampista.
mo098 0,043 h 14,25 0,61Ajudant lampista.
% 2,000 % 7,10 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,24 0,22

Total per m ............: 7,46

Són SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m.

22 ASI050 m Canaleta prefabricada de formigó polímer, de
1000 mm de longitud, 100 mm d'ample i 85 mm
d'alt amb reixeta entramat d'acer
galvanitzat, classe B-125 segons UNE-EN 124,
de 1000 mm de longitud.

mt10hmf010Mm 0,039 m³ 56,28 2,19Formigó HM-20/B/20/I,
fabricat en central.

mt11can110a 1,000 Ut 11,71 11,71Canaleta prefabricada de
formigó polímer, de 1000 mm
de longitud, 100 mm d'ample i
85 mm d'alt, inclús p/p de
peces especials.

mt11can120a 1,000 Ut 11,23 11,23Reixeta entramat d'acer
galvanitzat, classe B-125
segons UNE-EN 124, de 1000 mm
de longitud i 100 mm d'ample,
per a canaleta prefabricada
de formigó polímer, inclús
p/p d'elements de subjecció.

mt11var020 3,000 Ut 0,57 1,71Material auxiliar per
sanejament.

mo018 0,280 h 16,37 4,58Oficial 1ª construcció.
mo104 0,295 h 13,69 4,04Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 35,46 0,71Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 36,17 1,09

Total per m ............: 37,26

Són TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m.
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23 CHA010 kg Subministrament i col·locació d'acer UNE-EN
10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en
taller industrial i muntatge en sabata de
fonamentació. Inclús p/p de filferro de
lligar, talls i doblecs.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge
i col·locació de l'armadura. Subjecció de
l'armadura.

mt07aco010c 1,000 kg 0,86 0,86Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres
varis.

mt08var050 0,004 kg 1,33 0,01Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mo043 0,002 h 16,37 0,03Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,004 h 21,71 0,09Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 0,99 0,02Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,01 0,03

Total per kg ............: 1,04

Són U EURO AMB QUATRE CÈNTIMS per kg.

24 CRL010 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20,
fabricat en central i abocada des de camió,
de 10 cm d'espessor.

mt10hmf011bb 0,105 m³ 49,47 5,19Formigó de neteja
HL-150/B/20, fabricat en
central.

mo040 0,055 h 16,37 0,90Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,055 h 14,27 0,78Ajudant estructurista.
% 2,000 % 6,87 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,01 0,21

Total per m² ............: 7,22

Són SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m².

25 CRL030 m² Capa de formigó de neteja HL-150/B/20
fabricat en central i abocada des de camió,
de 10 cm d'espessor.

mt10hmf011bb 0,105 m³ 49,47 5,19Formigó de neteja
HL-150/B/20, fabricat en
central.

mo040 0,064 h 16,37 1,05Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,064 h 14,27 0,91Ajudant estructurista.
% 2,000 % 7,15 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,29 0,22

Total per m² ............: 7,51

Són SET EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m².
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26 CSZ015 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa,
realitzada amb formigó HM-30/B/20/I fabricat
en central i abocada des de camió.

mt10hmf010Om 1,100 m³ 59,33 65,26Formigó HM-30/B/20/I,
fabricat en central.

mo040 0,252 h 16,37 4,13Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,252 h 14,27 3,60Ajudant estructurista.
% 2,000 % 72,99 1,46Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 74,45 2,23

Total per m³ ............: 76,68

Són SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per
m³.

27 CSZ030 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat,
realitzada amb formigó HA-30/B/20/IIa
fabricat en central i abocada amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 46,2
kg/m³.

mt07aco020a 8,000 Ut 0,13 1,04Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 46,248 kg 0,86 39,77Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres
varis.

mt10haf010nna 1,100 m³ 70,25 77,28Formigó HA-30/B/20/IIa,
fabricat en central.

mo040 0,398 h 16,37 6,52Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,398 h 14,27 5,68Ajudant estructurista.
% 2,000 % 130,29 2,61Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 132,90 3,99

Total per m³ ............: 136,89

Són CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
per m³.

28 DCE010 Ut Demolició completa, combinada, d'edifici amb
una edificació confrontant i/o mitgera.

Sense descomposició 3.566,00
3,000 % Costos indirectes 3.566,00 106,98

Total per Ut ............: 3.672,98

Són TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.
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29 DEH040 m³ Demolició d'escales de formigó armat amb
mitjans manuals, martell pneumàtic i equip
d'oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element amb martell
pneumàtic. Cort de les armadures amb equip
d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

mq05mai030 3,432 h 3,74 12,84Martell pneumàtic.
mq05pdm110 1,716 h 6,34 10,88Compressor portàtil dièsel

mitja pressió 10 m³/min.
mq08sol010 1,378 h 7,37 10,16Equip d'oxitall, amb acetilè

com combustible i oxigen com
comburente.

mo019 1,713 h 16,37 28,04Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo112 4,281 h 20,15 86,26Peó especialitzat
construcció.

mo113 2,854 h 19,47 55,57Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 203,75 4,08Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 207,83 6,23

Total per m³ ............: 214,06

Són DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m³.

30 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic,
mitjançant màquina talladora de paviment.
Inclús p/p de replanteig i neteja.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar.
Cort del paviment. Neteja de les restes de
l'obra.

mq11eqc010 0,059 h 37,37 2,20Talladora de paviment amb
arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall
manuals.

mo087 0,070 h 20,68 1,45Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 3,65 0,07Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,72 0,11

Total per m ............: 3,83

Són TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m.
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31 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de
15 cm de gruix mitjà, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, sense
incloure la demolició de la base suport.
Inclús p/p de replanteig, neteja, aplec,
retirada i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a
demolir. Demolició del paviment amb
retroexcavadora amb martell destrossador.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

mq01exn050c 0,010 h 65,60 0,66Retroexcavadora sobre
pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,005 h 41,33 0,21Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics de 15 kW.

mo087 0,052 h 20,68 1,08Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 1,95 0,04Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,99 0,06

Total per m² ............: 2,05

Són DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m².

32 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó
armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, sense incloure la demolició de la
base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.
Inclou: Demolició del paviment amb martell
pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

mq05mai030 0,171 h 3,74 0,64Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,171 h 3,80 0,65Compressor portàtil elèctric

2 m³/min de cabal.
mo112 0,200 h 20,15 4,03Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,133 h 19,47 2,59Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,91 0,16Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,07 0,24

Total per m² ............: 8,31

Són VUIT EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m².
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33 DRS060 m² Aixecat de paviment continu de linòleum
existent a l'interior de l'edifici, amb
mitjans manuals, sense incloure la demolició
de la base suport ni deteriorar els elements
constructius contigus. Fins i tot p/p de
neteja, apilament, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Inclou: Aixecat dels elements. Retirada i
apilament del material aixecat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega del material
aixecat i les restes d'obra sobre camió o
contenidor.

mo113 0,491 h 19,47 9,56Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,56 0,19Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,75 0,29

Total per m² ............: 10,04

Són DEU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².

34 DRS070 m² Demolició de paviment continu de formigó en
massa de 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, sense
incloure la demolició de la base suport ni
deteriorar els elements constructius
contigus. Fins i tot p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element amb
retroexcavadora amb martell trencador.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

mq01exn050c 0,037 h 65,60 2,43Retroexcavadora sobre
pneumàtics, de 85 kW, amb
martell trencador.

mq01ret010 0,017 h 41,33 0,70Miniretrocarregadora sobre
pneumàtics de 15 kW.

mo113 0,048 h 19,47 0,93Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,06 0,08Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,14 0,12

Total per m² ............: 4,26

Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m².
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35 EAS006 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil
pla, de 400x400 mm i gruix 12 mm, amb 4 perns
d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de diàmetre i 60 cm de longitud total,
cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella.

mt07ala011b 15,072 kg 1,44 21,70Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfil pla
laminat en calent, per
aplicacions estructurals.

mt07aco010c 2,130 kg 0,86 1,83Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres
varis.

mt07www040a 4,000 Ut 1,02 4,08Joc de volanderes, rosca i
contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 12 mm de
diàmetre.

mt09moa015 9,600 kg 0,80 7,68Morter autoanivellant
expansiu, de dos components,
a base de ciment millorat amb
resines sintètiques.

mt27pfi010 0,754 l 3,29 2,48Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines
alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mo042 0,420 h 16,37 6,88Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo085 0,420 h 14,27 5,99Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 50,64 1,01Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 51,65 1,55

Total per Ut ............: 53,20

Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS per Ut.

36 EAS010 kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions
soldades.

mt07ala010h 1,050 kg 0,85 0,89Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals.

mt27pfi010 0,050 l 3,29 0,16Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines
alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,014 h 2,89 0,04Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo042 0,017 h 16,37 0,28Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo085 0,017 h 14,27 0,24Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,61 0,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,64 0,05

Total per kg ............: 1,69

Són U EURO AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per kg.
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37 EAT030 kg Acer S235JRC en corretges metàl·liques, amb
peces simples de perfils conformats en fred
de les sèries C o Z, galvanitzat i col·locat
en obra amb cargols.

mt07ali010a 1,000 kg 1,23 1,23Acer UNE-EN 10025 S235JRC,
per a corretja formada per
peça simple, en perfils
conformats en fred de les
sèries C o Z, galvanitzat i
col·locat a obra amb cargols,
amb límit elàstic 235 N/mm²,
càrrega de trencament mínim
360 N/mm², inclús accessoris,
cargolam i elements
d'ancoratge.

mo042 0,027 h 16,37 0,44Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo085 0,027 h 14,27 0,39Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 2,06 0,04Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,10 0,06

Total per kg ............: 2,16

Són DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per kg.

38 EAV010 kg Acer S275JR en bigues, amb peces compostes
formades per perfils laminats en calent de
les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb
unions soldades.

mt07ala010i 1,050 kg 0,88 0,92Acer laminat UNE-EN 10025
S275JR, en perfils laminats
en calent, peces compostes,
per aplicacions estructurals.

mt27pfi010 0,050 l 3,29 0,16Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines
alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,014 h 2,89 0,04Equip i elements auxiliars
per soldadura elèctrica.

mo042 0,019 h 16,37 0,31Oficial 1ª muntador
d'estructura metàl·lica.

mo085 0,019 h 14,27 0,27Ajudant muntador d'estructura
metàl·lica.

% 2,000 % 1,70 0,03Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,73 0,05

Total per kg ............: 1,78

Són U EURO AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per kg.
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39 EFM010 m² Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de
fàbrica, de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de
ciment M-5, amb armat horitzontal "MURFOR"
RND.4/Z 30 mm.

mt04lpc010a 58,800 Ut 0,13 7,64Maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt07aaf010aa 1,377 Ut 2,79 3,84Armadura "MURFOR" RND.4/Z,
diàmetre 4 mm, ample 30 mm,
galvanitzada en calent,
longitud 3,05 m, pes 0,869 kg
i p/p de ganxos per llindes i
cantoneres. Segons UNE-EN
845-3.

mt09mor010c 0,030 m³ 97,20 2,92Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mo019 0,690 h 16,37 11,30Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo073 0,336 h 14,27 4,79Ajudant construcció en
treballs de ram de paleta.

% 2,000 % 30,49 0,61Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,10 0,93

Total per m² ............: 32,03

Són TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m².

40 EHM011 m² Muntatge i desmuntatge en una cara del mur,
de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat
vist amb textura llisa, realitzat amb tauler
contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic,
amortitzable en 20 usos, per a formació de
mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura
i superfície plana, per a contenció de
terres. Inclús p/p d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a la
seva estabilitat; aplicació de líquid
desencofrant formació de buits per al pas
d'instal·lacions o escorrentiu de drenatge;
replanteig i perfilat dels junts de
construcció i dilatació; i segellat dels
junts no estanques de l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i
apuntalament. Aplomat i anivellació de
l'encofrat. Humectació de l'encofrat.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.

mt08ema070a 0,050 m² 250,00 12,50Tauler contraplacat fenòlic
de fusta de pi amb bastidor
metàl·lic, per encofrar murs
de formigó de fins a 3 m
d'altura.

mt08eme075j 0,007 Ut 275,00 1,93Estructura suport de sistema
d'encofrat vertical, per a
mur de formigó a dues cares,
de fins a 3 m d'altura,
formada per tornapuntes
metàl·lics per a
estabilització i aplomat de
la superfície encofrant del
mur.
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mt08dba010a 0,013 l 8,15 0,11Agent desemmotllador
biodegradable en fase aquosa
per a formigons amb acabat
vist.

mo044 0,319 h 24,47 7,81Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,388 h 14,27 5,54Ajudant muntador de

prefabricats interiors.
% 2,000 % 27,89 0,56Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 28,45 0,85

Total per m² ............: 29,30

Són VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².

41 EHR040 m² Sostre reticular de formigó armat,
horitzontal, cantell 40 cm, realitzat amb
formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i
abocada amb cubilot, volum 0,222 m³/m², i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15,2
kg/m²; sobre sistema d'encofrat continu de
fusta; nervis "in situ" 12 cm, intereix 80
cm; cassetó de poliestirè expandit POLISUR:
RETIBLOCKcanto 40(78x78 nervio 12cm); malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compressió; alçària
lliure de planta d'entre 3 i 4 m. Sense
incloure repercussió de pilars.

mt08efr010b 1,100 m² 18,64 20,50Sistema d'encofrat continu
per a forjat reticular de
formigó armat, amb cassetó
perdut, entre 3 i 4 m
d'alçària lliure de planta,
compost de: puntals,
sotaponts metàl·lics i
superfície encofrant de fusta
tractada reforçada amb barres
i perfils.

mt08eft010b 0,144 m² 8,50 1,22Tauler aglomerat hidròfug, de
22 mm d'espessor.

mt08var050 0,007 kg 1,33 0,01Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt08var060 0,006 kg 7,00 0,04Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt07cpo011saz 2,500 Ut 4,55 11,38Cassetó de poliestirè

expandit, 68x50x40 cm, per
sostre reticular, inclús p/p
de peces especials.

mt07aco020h 1,200 Ut 0,06 0,07Separador homologat per
forjats reticulars.

mt07aco010c 15,178 kg 0,86 13,05Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres
varis.

mt07ame010d 1,100 m² 1,31 1,44Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010nna 0,222 m³ 70,25 15,60Formigó HA-30/B/20/IIa,
fabricat en central.

mo040 0,350 h 16,37 5,73Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,350 h 14,27 4,99Ajudant estructurista.
% 2,000 % 74,03 1,48Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 75,51 2,27

Total per m² ............: 77,78

Són SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per
m².
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42 EHS020 m³ Pilar rectangular o quadrat de formigó armat,
realitzat amb formigó HA-30/B/20/IIa fabricat
en central i abocada amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 89 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a
3 m d'alçada lliure.

mt07aco020b 12,000 Ut 0,06 0,72Separador homologat per
pilars.

mt07aco010c 88,957 kg 0,86 76,50Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres
varis.

mt08eup010a 26,087 m² 10,50 273,91Sistema d'encofrat per a
pilars de formigó armat de
secció rectangular o
quadrada, de fins a 3 m
d'alçada, compost de xapes
metàl·liques reutilitzables
de 50x50 cm, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Amortitzable en 50 usos.

mt10haf010nna 1,050 m³ 70,25 73,76Formigó HA-30/B/20/IIa,
fabricat en central.

mo040 0,388 h 16,37 6,35Oficial 1ª estructurista.
mo083 0,388 h 14,27 5,54Ajudant estructurista.
% 2,000 % 436,78 8,74Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 445,52 13,37

Total per m³ ............: 458,89

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m³.

43 EMV010 m³ Biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus
Sylvestris L.), de 10x10 a 15x30 cm de secció
i fins a 6 m de longitud, qualitat
estructural MEG, classe resistent C-18,
protecció de la fusta amb classe de
penetració P2, treballada en taller.

mt07mee015d 1,000 m³ 308,26 308,26Fusta serrada de pi silvestre
(Pinus Sylvestris L.) amb
acabat raspallat, per a biga
de 10x10 a 15x30 cm de secció
i fins a 6 m de longitud, per
aplicacions estructurals,
qualitat estructural MEG
segons UNE 56544, classe
resistent C-18 segons UNE-EN
338 i UNE-EN 1912 i protecció
davant d'agents biòtics que
es correspon amb la classe de
penetració P2 (3 mm en les
cares laterals de l'albeca i
40 mm en sentit axial) segons
UNE-EN 351-1, treballada en
taller.

mo043 7,026 h 16,37 115,02Oficial 1ª ferrallista.
mo086 3,513 h 14,27 50,13Ajudant muntador d'estructura

de fusta.
% 2,000 % 473,41 9,47Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 482,88 14,49

Total per m³ ............: 497,37

Són QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS per m³.
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44 ENA020 m² Subministrament i col·locació de malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, col·locada en obra, en mur.
Inclús p/p de filferro de lligar, talls i
cavalcaments.
Inclou: Tall de la malla electrosoldada.
Muntatge i col·locació de la malla
electrosoldada. Subjecció de la malla
electrosoldada.

mt07ame010d 1,200 m² 1,31 1,57Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt08var050 0,015 kg 1,33 0,02Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mo043 0,032 h 16,37 0,52Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,032 h 21,71 0,69Ajudant ferrallista.
% 2,000 % 2,80 0,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,86 0,09

Total per m² ............: 2,95

Són DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m².

45 ENH030 m³ Subministrament de formigó HA-30/B/20/I
fabricat en central, i abocament amb bomba,
per a formació de mur. Inclús p/p de
compactació i curació del formigó.
Inclou: Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó.

mt10haf010gna 1,050 m³ 62,69 65,82Formigó HA-30/B/20/I,
fabricat en central.

mq06bhe010 0,141 h 160,33 22,61Camió bomba estacionat a
obra, per bombeig de formigó.
Inclús p/p de desplaçament.

mo045 0,064 h 24,47 1,57Oficial 1ª estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

mo092 0,267 h 14,27 3,81Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 93,81 1,88Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 95,69 2,87

Total per m³ ............: 98,56

Són NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per m³.
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46 FCM020 Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per
envernissar, de 100x40 cm.

mt22atc010dA 5,600 m 4,29 24,02Tapajuntes massís, iroko,
70x15 mm, per envernissar.

mt23xpm010 5,200 Ut 0,02 0,10Cargol d'unió zinc/pavón.
mt23xpm020 4,000 Ut 0,25 1,00Imant de tancament reforçat.
mt23xpm030 2,000 Ut 1,47 2,94Tirador finestra/balconera de

llautó.
mt23xpm040 1,000 Ut 6,54 6,54Cremona per taula per a

finestra i balconera. Tija
vista. Acabat en llautó.

mt23xpm050 4,000 Ut 0,55 2,20Pomel·la de llautó pla 80x52
mm.

mt22xcc015d 0,410 m² 165,58 67,89Fusteria exterior sense guia
de persiana, en fusta d'iroko
per envernissar, segons
UNE-EN 14351-1.

mo015 0,370 h 16,65 6,16Oficial 1ª fuster.
mo053 0,370 h 14,38 5,32Ajudant fuster.
% 2,000 % 116,17 2,32Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 118,49 3,55

Total per Ut ............: 122,04

Són CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per
Ut.

47 FCM020b Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per
envernissar, de 160x210 cm.

mt22aap010b 7,400 m 1,71 12,65Bastiment de base, pi país,
70x35 mm, amb elements de
fixació.

mt22atc010dA 14,800 m 4,29 63,49Tapajuntes massís, iroko,
70x15 mm, per envernissar.

mt23xpm010 43,680 Ut 0,02 0,87Cargol d'unió zinc/pavón.
mt23xpm020 4,000 Ut 0,25 1,00Imant de tancament reforçat.
mt23xpm030 2,000 Ut 1,47 2,94Tirador finestra/balconera de

llautó.
mt23xpm040 1,000 Ut 6,54 6,54Cremona per taula per a

finestra i balconera. Tija
vista. Acabat en llautó.

mt23xpm050 33,600 Ut 0,55 18,48Pomel·la de llautó pla 80x52
mm.

mt22xcc015d 3,430 m² 165,58 567,94Fusteria exterior sense guia
de persiana, en fusta d'iroko
per envernissar, segons
UNE-EN 14351-1.

mo015 3,110 h 16,65 51,78Oficial 1ª fuster.
mo053 3,110 h 14,38 44,72Ajudant fuster.
% 2,000 % 770,41 15,41Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 785,82 23,57

Total per Ut ............: 809,39

Són VUIT-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per
Ut.
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48 FCM020c Ut Fusteria exterior de fusta d'iroko per
envernissar, de 200x210 cm.

mt22aap010b 8,200 m 1,71 14,02Bastiment de base, pi país,
70x35 mm, amb elements de
fixació.

mt22atc010dA 16,400 m 4,29 70,36Tapajuntes massís, iroko,
70x15 mm, per envernissar.

mt23xpm010 54,600 Ut 0,02 1,09Cargol d'unió zinc/pavón.
mt23xpm020 4,000 Ut 0,25 1,00Imant de tancament reforçat.
mt23xpm030 2,000 Ut 1,47 2,94Tirador finestra/balconera de

llautó.
mt23xpm040 1,000 Ut 6,54 6,54Cremona per taula per a

finestra i balconera. Tija
vista. Acabat en llautó.

mt23xpm050 42,000 Ut 0,55 23,10Pomel·la de llautó pla 80x52
mm.

mt22xcc015d 4,280 m² 165,58 708,68Fusteria exterior sense guia
de persiana, en fusta d'iroko
per envernissar, segons
UNE-EN 14351-1.

mo015 3,887 h 16,65 64,72Oficial 1ª fuster.
mo053 3,887 h 14,38 55,90Ajudant fuster.
% 2,000 % 948,35 18,97Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 967,32 29,02

Total per Ut ............: 996,34

Són NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per Ut.

49 FFR010 m² Fulla interior de tancament de façana de 4 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb
morter de ciment M-5.

mt04lcc010a 24,150 Ut 0,12 2,90Maó ceràmic buit (maó), per
revestir, 29x14x4 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,004 m³ 97,20 0,39Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mo019 0,320 h 16,37 5,24Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo105 0,160 h 13,69 2,19Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 3,000 % 10,72 0,32Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,04 0,33

Total per m² ............: 11,37

Són ONZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m².
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50 FFX020 m² Fulla exterior en tancament de façana, de 20
cm d'espessor de fàbrica, de bloc CV de
formigó, llis hidròfug, color crema, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
amb junt de 1 cm, enrassada, rebuda amb
morter de ciment M-10.

mt03bhe010ap 12,600 Ut 1,19 14,99Bloc CV de formigó, llis
hidròfug, color crema,
40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²),
inclús p/p de peces
especials: cèrcols i medis.
Segons UNE-EN 771-3.

mt09mor010e 0,015 m³ 112,38 1,69Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra con 380
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

mt08adt010 0,090 kg 0,91 0,08Additiu hidròfug per a
impermeabilització de morters
o formigons.

mt07aco010c 2,500 kg 0,86 2,15Acer en barres corrugades,
UNE-EN 10080 B 500 S,
elaborat en taller i
col·locat en obra, diàmetres
varis.

mo019 0,699 h 16,37 11,44Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo105 0,349 h 13,69 4,78Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 3,000 % 35,13 1,05Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 36,18 1,09

Total per m² ............: 37,27

Són TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m².

51 FVC010 m² Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA
ARAGONESA", LOW.S 8/10/6 Templa.Lite
Azur.Lite color blau, amb falques i segellat
continu per l'exterior i perfil continu per
l'interior.

mt21veu011xgpc 1,006 m² 102,50 103,12Doble envidriament LOW.S
"UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA",
conjunt format per vidre
exterior de baixa emissió
tèrmica LOW.S de 8 mm, cambra
d'aire deshidratada amb
perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de
10 mm, i vidre interior
Templa.Lite Azur.Lite color
blau de 6 mm d'espessor.

mt21sik010 0,290 Ut 1,98 0,57Cartutx de silicona sintètica
incolora Elastosil WS-305-N
"SIKA" de 310 ml (rendiment
aproximat de 12 m per
cartutx).

mt21vva025 1,667 m 0,72 1,20Perfil continu de neoprè per
a la col·locació del vidre.

mt21vva021 1,000 Ut 1,01 1,01Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo050 0,313 h 16,26 5,09Oficial 1ª vidrier.
mo101 0,313 h 14,45 4,52Ajudant vidrier.
% 2,000 % 115,51 2,31Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 117,82 3,53

Total per m² ............: 121,35

Són CENT  VINT-I-U EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS
per m².
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52 FVS010 m² Vidre laminar de seguretat 4+4 mm, butiral de
polivinil incolor.

mt21ves010b 1,006 m² 20,15 20,27Vidre laminar de seguretat
compost per dos llunes de 4
mm de gruix unides mitjançant
una làmina de butiral de
polivinil incolor, segons
UNE-EN ISO 12543-2 i UNE-EN
14449.

mt21vva015 0,290 Ut 1,94 0,56Cartutx de silicona sintètica
incolora de 310 ml (rendiment
aproximat de 12 m per
cartutx).

mt21vva021 1,000 Ut 1,01 1,01Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo050 0,359 h 16,26 5,84Oficial 1ª vidrier.
mo101 0,359 h 14,45 5,19Ajudant vidrier.
% 2,000 % 32,87 0,66Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 33,53 1,01

Total per m² ............: 34,54

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS per m².

53 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 40 km de distància, considerant el temps
d'espera per a la càrrega a màquina en obra,
anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap020hb 0,362 h 40,98 14,83Camió de transport de 12 t
amb una capacitat de 10 m³ i
3 eixos.

% 2,000 % 14,83 0,30Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,13 0,45

Total per m³ ............: 15,58

Són QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m³.
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54 GRA020b m³ Transport amb camió de residus inerts
metàl·lics produïts en obres de construcció
i/o demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 40 km de distància,
considerant el temps d'espera per a la
càrrega a màquina en obra, anada, descàrrega
i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap020hb 1,098 h 40,98 45,00Camió de transport de 12 t
amb una capacitat de 10 m³ i
3 eixos.

% 2,000 % 45,00 0,90Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 45,90 1,38

Total per m³ ............: 47,28

Són QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per
m³.

55 GRA020c m³ Transport amb camió de mescla sense
classificar de residus inerts produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 40 km de distància, considerant el temps
d'espera per a la càrrega a màquina en obra,
anada, descàrrega i tornada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap020hb 0,187 h 40,98 7,66Camió de transport de 12 t
amb una capacitat de 10 m³ i
3 eixos.

% 2,000 % 7,66 0,15Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,81 0,23

Total per m³ ............: 8,04

Són VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m³.
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56 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res025a 1,007 m³ 6,89 6,94Cànon d'abocament per
lliurament de residus inerts
de formigons, morters i
prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o
demolició, en abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 6,94 0,14Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,08 0,21

Total per m³ ............: 7,29

Són SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m³.

57 GRB020b m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inerts metàl·lics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res025h 1,007 m³ 13,07 13,16Cànon d'abocament per
lliurament de residus inerts
metàl·lics produïts a obres
de construcció i/o demolició,
en abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 13,16 0,26Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 13,42 0,40

Total per m³ ............: 13,82

Són TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per m³.

58 GRB020c m³ Cànon d'abocament per lliurament de mescla
sense classificar de residus inerts produïts
a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense
incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res025c 1,007 m³ 15,37 15,48Cànon d'abocament per
lliurament de barreja sense
classificar de residus inerts
produïts a obres de
construcció i/o demolició, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 15,48 0,31Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,79 0,47

Total per m³ ............: 16,26

Són SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m³.
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59 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància no limitada, considerant el
temps d'espera per a la càrrega en obra,
anada, descàrrega i tornada. Sense incloure
la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cab010e 0,123 h 42,15 5,18Camió basculant de 20 t de
càrrega, de 213 kW.

% 2,000 % 5,18 0,10Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,28 0,16

Total per m³ ............: 5,44

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.

60 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. Sense incloure el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res035a 1,007 m³ 2,00 2,01Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 2,01 0,04Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 2,05 0,06

Total per m³ ............: 2,11

Són DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m³.

61 ICB010 Ut Captador solar tèrmic format per bateria de 6
mòduls, compost cadascun d'ells d'un captador
solar tèrmic pla, amb panell de muntatge
vertical de 1135x2115x112 mm, superfície
útil: 2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i
coeficient de pèrdues primari 3,993 W/m²K,
segons UNE-EN 12975-2, col·locats sobre
estructura suport per a coberta plana.

mt38csg005a 6,000 Ut 283,79 1.702,74Captador solar tèrmic pla,
amb panell de muntatge
vertical de 1135x2115x112 mm,
superfície útil: 2,1 m²,
rendiment òptic: 0,75 i
coeficient de pèrdues primari
3,993 W/m²K, segons UNE-EN
12975-2, compost de: panell
de vidre temperat de baix
contingut en ferro (solar
granulat), de 3,2 mm
d'espessor i alta
transmitància (92%);
estructura del darrere en
safata de polietilè
reciclable resistent a la
intempèrie (resina ABS);
bastidor de fibra de vidre
reforçada amb polímers;
absorbidor de coure amb
revestiment selectiu de crom
negre d'alt rendiment;
graella de 8 tubs de coure
soldats en omega sense metall
d'aportació; aïllament de
llana mineral de 60 mm
d'espessor i unions
mitjançant maneguets
flexibles amb abraçadores
d'ajustament ràpid.

mt38csg006a 6,000 Ut 170,56 1.023,36Estructura suport, per a
coberta plana, per a captador
solar tèrmic.

mt38csg040 1,000 Ut 66,53 66,53Kit de connexions
hidràuliques per a captadors
solars tèrmics, amb
connexions aïllades, taps,
passafils i ràcords.

mt38csg120 1,000 Ut 52,80 52,80Purgador automàtic, especial
per a aplicacions d'energia
solar tèrmica, equipat amb
vàlvula d'esfera i càmera
d'acumulació de vapor.

mt38csg110 1,000 Ut 28,16 28,16Vàlvula de seguretat especial
per a aplicacions d'energia
solar tèrmica, per a una
temperatura màxima de 130°C.

mt38csg100 6,900 l 2,90 20,01Solució agua-glicol per a
replè de captador solar
tèrmic, per a una temperatura
de treball de -28°C a +200°C.

mt37sve010d 2,000 Ut 6,73 13,46Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mo007 12,591 h 16,91 212,91Oficial 1ª instal·lador de
captadors solars.

mo099 12,591 h 14,25 179,42Ajudant instal·lador de
captadors solars.

% 2,000 % 3.299,39 65,99Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 3.365,38 100,96

Total per Ut ............: 3.466,34

Són TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

62 ICG031 Ut Caldera mural a gas N, per a calefacció,
càmera de combustió estanca i tir forçat,
potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions
850x440x370 mm, termòstat d'ambient.

mt38cmj016gb 1,000 Ut 1.253,17 1.253,17Caldera mural a gas N, per a
calefacció, càmera de
combustió estanca i tir
forçat, potència modulant de
9 a 30 kW, dimensions
850x440x370 mm, encesa
electrònica i seguretat per
ionització, sense flama
pilot, equipament format per:
cos de caldera, panell de
control i comandament, vas
d'expansió amb purgador
automàtic, kit estàndard
d'evacuació de fums i
plantilla de muntatge.

mt38scj010a 1,000 Ut 15,49 15,49Termòstat d'ambient.
mt35aia010a 10,000 m 0,18 1,80Tub corbable de PVC,

corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35cun020a 30,500 m 0,28 8,54Cable unipolar ES07Z1-K (AS),
no propagador de la flama,
amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament
de compost termoplàstic a
força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió
de fums i gasos corrosius
(Z1), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 211025.

mt38www010 1,000 Ut 1,22 1,22Material auxiliar per
instal·lacions de calefacció.

mo002 2,903 h 16,91 49,09Oficial 1ª calefactor.
mo094 2,903 h 14,25 41,37Ajudant calefactor.
% 2,000 % 1.370,68 27,41Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1.398,09 41,94

Total per Ut ............: 1.440,03

Són MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRES
CÈNTIMS per Ut.
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63 ICN015 m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada flexible de coure sense soldadura,
formada per un tub per líquid de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9
mm d'espessor i un tub per gas de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9
mm d'espessor.

mt42lin020a 1,000 m 4,94 4,94Línia frigorífica doble
realitzada amb canonada
flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub
per líquid de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb aïllament de 9 mm
d'espessor i un tub per gas
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb aïllament de 9
mm d'espessor, tenint el
coure un contingut d'oli
residual inferior 4 mg/m i
sent l'aïllament de camisa
aïllant flexible d'escuma
elastomèrica amb revestiment
superficial de pel·lícula de
polietilè, per una
temperatura de treball entre
-45 i 100°C, subministrada en
rotllo, segons UNE-EN
12735-1.

mo003 0,192 h 16,91 3,25Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo095 0,192 h 14,25 2,74Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 10,93 0,22Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,15 0,33

Total per m ............: 11,48

Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per m.

64 ICN015b m Línia frigorífica doble realitzada amb
canonada flexible de coure sense soldadura,
formada per un tub per líquid de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9
mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de
10 mm d'espessor.

mt42lin020c 1,000 m 7,29 7,29Línia frigorífica doble
realitzada amb canonada
flexible de coure sense
soldadura, formada per un tub
per líquid de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix
amb aïllament de 9 mm
d'espessor i un tub per gas
de 5/8" de diàmetre i 0,8 mm
de gruix amb aïllament de 10
mm d'espessor, tenint el
coure un contingut d'oli
residual inferior 4 mg/m i
sent l'aïllament de camisa
aïllant flexible d'escuma
elastomèrica amb revestiment
superficial de pel·lícula de
polietilè, per una
temperatura de treball entre
-45 i 100°C, subministrada en
rotllo, segons UNE-EN
12735-1.

mo003 0,192 h 16,91 3,25Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo095 0,192 h 14,25 2,74Ajudant instal·lador de
climatització.
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% 2,000 % 13,28 0,27Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,55 0,41

Total per m ............: 13,96

Són TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m.

65 ICN020 Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire
split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba
de calor, amb tecnologia Hyper Inverter,
gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica
(230V/50Hz), model HighCop SRK 25 ZJX
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència
frigorífica nominal 2,55 kW, EER = 5,2
(classe A), potència calorífica nominal 3,13
kW, COP = 5,26 (classe A).

mt42mhi005geb 1,000 Ut 802,01 802,01Equip d'aire condicionat,
sistema aire-aire split 1x1,
de paret, per a gas R-410A,
bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter,
gamma domèstica (RAC),
alimentació monofàsica
(230V/50Hz), model HighCop
SRK 25 ZJX "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència
frigorífica nominal 2,55 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura
de bulb humit en l'interior
19°C, temperatura de bulb sec
en l'exterior 35°C,
temperatura de bulb humit en
l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 3,13 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura
de bulb sec en l'exterior
7°C), EER (qualificació
energètica) 5,2 (classe A),
COP (coeficient energètic)
5,26 (classe A), format per
una unitat interior SRK 25
ZJX-S, de 309x890x220 mm,
nivell sonor (velocitat
baixa) 22 dBA, cabal d'aire
(velocitat alta) 750 m³/h,
amb filtre al·lergogen,
filtre desodoritzant
fotocatalític i control sense
fil, i una unitat exterior
SRC 25 ZJX, amb compressor de
tipus rotatiu, DC PAM
Inverter, de 595x780x290 mm,
nivell sonor 47 dBA i cabal
d'aire 1770 m³/h, amb control
de condensació i possibilitat
d'integració en un sistema
domòtic KNX/EIB a través d'un
interface (no inclòs en
aquest preu).

mo003 1,917 h 16,91 32,42Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo095 1,917 h 14,25 27,32Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 861,75 17,24Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 878,99 26,37

Total per Ut ............: 905,36

Són NOU-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per
Ut.
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66 ICN020b Ut Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire
split 1x1, de paret, per a gas R-410A, bomba
de calor, amb tecnologia Hyper Inverter,
gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica
(230V/50Hz), model HighCop SRK 71 ZK
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència
frigorífica nominal 7,1 kW, EER = 3,29
(classe A), potència calorífica nominal 8 kW,
COP = 3,74 (classe A).

mt42mhi025e 1,000 Ut 2.090,32 2.090,32Equip d'aire condicionat,
sistema aire-aire split 1x1,
de paret, per a gas R-410A,
bomba de calor, amb
tecnologia Hyper Inverter,
gamma domèstica (RAC),
alimentació monofàsica
(230V/50Hz), model HighCop
SRK 71 ZK "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència
frigorífica nominal 7,1 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura
de bulb humit en l'interior
19°C, temperatura de bulb sec
en l'exterior 35°C,
temperatura de bulb humit en
l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 8 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura
de bulb sec en l'exterior
7°C), EER (qualificació
energètica) 3,29 (classe A),
COP (coeficient energètic)
3,74 (classe A), format per
una unitat interior SRK 71
ZK-S, de 318x1098x248 mm,
nivell sonor (velocitat
baixa) 26 dBA, cabal d'aire
(velocitat alta) 1170 m³/h,
amb filtre al·lergogen,
filtre desodoritzant
fotocatalític i control sense
fil, i una unitat exterior
SRC 71 ZK-S, amb compressor
de tipus rotatiu, DC PAM
Inverter, de 750x880x340 mm,
nivell sonor 53 dBA i cabal
d'aire 3300 m³/h, amb control
de condensació i possibilitat
d'integració en un sistema
domòtic KNX/EIB a través d'un
interface (no inclòs en
aquest preu).

mo003 1,917 h 16,91 32,42Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo095 1,917 h 14,25 27,32Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 2.150,06 43,00Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.193,06 65,79

Total per Ut ............: 2.258,85

Són DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS per Ut.
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67 ICS005 Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de coure
rígid, de 13/15 mm de diàmetre, per a
climatització, col·locat superficialment, amb
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible
d'escuma elastomèrica.

mt37tca400b 2,000 Ut 0,17 0,34Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de coure
rígid, de 13/15 mm de
diàmetre.

mt37tca010be 2,000 m 3,97 7,94Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057, amb el preu incrementat
el 20% en concepte
d'accessoris i peces
especials.

mt37sve010b 2,000 Ut 2,84 5,68Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

mt37www060b 1,000 Ut 3,42 3,42Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 1/2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37cic020a 1,000 Ut 30,40 30,40Comptador d'aigua freda, per
roscar, de 1/2" de diàmetre.

mt37svr010a 1,000 Ut 1,96 1,96Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1/2".

mt17coe055ci 2,000 m 4,60 9,20Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
19,0 mm de diàmetre interior
i 25,0 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 9,38 0,47Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo002 0,608 h 16,91 10,28Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,608 h 14,25 8,66Ajudant calefactor.
% 2,000 % 78,35 1,57Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 79,92 2,40

Total per Ut ............: 82,32

Són VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per
Ut.
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68 ICS005b Ut Punt d'omplert format per 2 m de tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre
exterior i 1,8 mm de gruix, sèrie 5, PN=6
atm, per a climatització, col·locat
superficialment, amb aïllament mitjançant
camisa aïllant flexible d'escuma
elastomèrica.

mt37tpu411a 2,000 Ut 0,07 0,14Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 16 mm de
diàmetre exterior.

mt37tpu011ae 2,000 m 1,68 3,36Tub de polietilè reticulat
(PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 16 mm de diàmetre
exterior i 1,8 mm de gruix,
sèrie 5, PN=6 atm, segons
UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37sve010b 2,000 Ut 2,84 5,68Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

mt37www060b 1,000 Ut 3,42 3,42Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 1/2", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37cic020a 1,000 Ut 30,40 30,40Comptador d'aigua freda, per
roscar, de 1/2" de diàmetre.

mt37svr010a 1,000 Ut 1,96 1,96Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1/2".

mt17coe055ci 2,000 m 4,60 9,20Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
19,0 mm de diàmetre interior
i 25,0 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,050 l 9,38 0,47Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo002 0,399 h 16,91 6,75Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,399 h 14,25 5,69Ajudant calefactor.
% 2,000 % 67,07 1,34Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 68,41 2,05

Total per Ut ............: 70,46

Són SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per Ut.
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69 ICS010 m Circuit primari de sistemes solars tèrmics
format per tub de coure rígid, de 26/28 mm de
diàmetre, col·locat superficialment en el
exterior de l'edifici, amb aïllament
mitjançant camis aïllant de llana de vidre
protegida per emulsió asfàltica recoberta amb
pintura protectora per a aïllament de color
blanc.

mt37tca400e 1,000 Ut 0,33 0,33Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de coure
rígid, de 26/28 mm de
diàmetre.

mt37tca010ee 1,000 m 7,99 7,99Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 26/28 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057, amb el preu incrementat
el 20% en concepte
d'accessoris i peces
especials.

mt17coe080db 1,000 m 3,23 3,23Camisa aïlant cilíndrica
modelada de llana de vidre,
oberta longitudinalment per
la generatriu, de 42,0 mm de
diàmetre interior i 40,0 mm
de gruix.

mt17coe120 0,575 kg 0,95 0,55Emulsió asfàltica per a
protecció de camises aïllants
de llana de vidre, segons UNE
104231.

mt17coe130a 0,048 kg 19,30 0,93Pintura protectora de
polietilè clorosulfonat, de
color blanc, per a aïllament
en exteriors.

mo002 0,294 h 16,91 4,97Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,294 h 14,25 4,19Ajudant calefactor.
% 2,000 % 22,19 0,44Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 22,63 0,68

Total per m ............: 23,31

Són VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m.

70 ICS010b m Canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, sèrie 5, PN=6
atm, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

mt37tpu411e 1,000 Ut 0,35 0,35Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 40 mm de
diàmetre exterior.

mt37tpu011ee 1,000 m 8,40 8,40Tub de polietilè reticulat
(PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix,
sèrie 5, PN=6 atm, segons
UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.
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mt17coe055gt 1,000 m 10,55 10,55Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
43,5 mm de diàmetre interior
i 36,5 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,067 l 9,38 0,63Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo002 0,114 h 16,91 1,93Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,114 h 14,25 1,62Ajudant calefactor.
% 2,000 % 23,48 0,47Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 23,95 0,72

Total per m ............: 24,67

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS
per m.

71 ICS010c m Canonada de distribució d'aigua freda i
calenta de climatització formada per tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 50 mm de diàmetre
exterior i 4,6 mm de gruix, sèrie 5, PN=6
atm, col·locat superficialment en el interior
de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa
aïllant flexible d'escuma elastomèrica.

mt37tpu411f 1,000 Ut 0,51 0,51Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 50 mm de
diàmetre exterior.

mt37tpu011fe 1,000 m 12,25 12,25Tub de polietilè reticulat
(PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 50 mm de diàmetre
exterior i 4,6 mm de gruix,
sèrie 5, PN=6 atm, segons
UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055iv 1,000 m 13,04 13,04Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
55,0 mm de diàmetre interior
i 38,0 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,085 l 9,38 0,80Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo002 0,128 h 16,91 2,16Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,128 h 14,25 1,82Ajudant calefactor.
% 2,000 % 30,58 0,61Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,19 0,94

Total per m ............: 32,13

Són TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m.
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72 ICS010d m Canonada de distribució d'A.C.S. formada per
tub de polipropilè copolímer random (PP-R),
de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm,
col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma
elastomèrica.

mt37toa400b 1,000 Ut 0,07 0,07Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
polipropilè copolímer random
(PP-R), de 32 mm de diàmetre
exterior.

mt37toa110be 1,000 m 2,13 2,13Tub de polipropilè copolímer
random (PP-R), de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm
i 2,9 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt17coe055fs 1,000 m 9,69 9,69Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
36,0 mm de diàmetre interior
i 35,0 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,055 l 9,38 0,52Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo002 0,114 h 16,91 1,93Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,114 h 14,25 1,62Ajudant calefactor.
% 2,000 % 15,96 0,32Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 16,28 0,49

Total per m ............: 16,77

Són SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.

73 ICS015 Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de
coure rígid, de 26/28 mm de diàmetre, per a
climatització, col·locat superficialment.

mt37tca400e 2,000 Ut 0,33 0,66Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de coure
rígid, de 26/28 mm de
diàmetre.

mt37tca010ee 2,000 m 7,99 15,98Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 26/28 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057, amb el preu incrementat
el 20% en concepte
d'accessoris i peces
especials.

mt37sve010d 1,000 Ut 6,73 6,73Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mo002 0,427 h 16,91 7,22Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,427 h 14,25 6,08Ajudant calefactor.
% 2,000 % 36,67 0,73Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 37,40 1,12

Total per Ut ............: 38,52

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per
Ut.

Annex de justificació de preus Pàgina 40

Num. Codi Ut Descripció Total



74 ICS015b Ut Punt de buidatge format per 2 m de tub de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix, sèrie 5, PN=6
atm, per a climatització, col·locat
superficialment.

mt37tpu411c 2,000 Ut 0,14 0,28Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X) amb barrera
d'oxigen (EVOH), de 25 mm de
diàmetre exterior.

mt37tpu011ce 2,000 m 3,36 6,72Tub de polietilè reticulat
(PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH), de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix,
sèrie 5, PN=6 atm, segons
UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt37sve010d 1,000 Ut 6,73 6,73Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mo002 0,161 h 16,91 2,72Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,161 h 14,25 2,29Ajudant calefactor.
% 2,000 % 18,74 0,37Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 19,11 0,57

Total per Ut ............: 19,68

Són DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.

75 ICS020 Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats,
amb una potència de 0,071 kW.

mt37bce005a 1,000 Ut 101,16 101,16Electrobomba centrífuga de
tres velocitats, amb una
potència de 0,071 kW, boques
roscades mascle de 1", altura
de la bomba 130 mm, amb cos
d'impulsió de ferro colat,
impulsor de tecnopolímer, eix
motor d'acer cromat,
aïllament classe H, per a
alimentació monofàsica a 230
V i 50 Hz de freqüència.

mt37sve010d 2,000 Ut 6,73 13,46Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt37www060d 1,000 Ut 8,84 8,84Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 1", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37svr010c 1,000 Ut 3,55 3,55Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1".

mt37www050c 2,000 Ut 11,39 22,78Maneguet antivibració, de
goma, amb rosca de 1", per a
una pressió màxima de treball
de 10 bar.

mt42www040 1,000 Ut 7,98 7,98Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mt37sve010b 2,000 Ut 2,84 5,68Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

mt37tca010ba 0,350 m 3,31 1,16Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.
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mt35aia090ma 3,000 m 0,59 1,77Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Fins i tot
p/p d'abraçadores, elements
de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040ab 9,000 m 0,32 2,88Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

mo003 2,848 h 16,91 48,16Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo095 2,848 h 14,25 40,58Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 258,00 5,16Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 263,16 7,89

Total per Ut ............: 271,05

Són DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per
Ut.

76 ICS020b Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats,
amb una potència de 0,071 kW.

mt37bce005a 1,000 Ut 101,16 101,16Electrobomba centrífuga de
tres velocitats, amb una
potència de 0,071 kW, boques
roscades mascle de 1", altura
de la bomba 130 mm, amb cos
d'impulsió de ferro colat,
impulsor de tecnopolímer, eix
motor d'acer cromat,
aïllament classe H, per a
alimentació monofàsica a 230
V i 50 Hz de freqüència.

mt37sve010d 2,000 Ut 6,73 13,46Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt37www060d 1,000 Ut 8,84 8,84Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 1", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37svr010c 1,000 Ut 3,55 3,55Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1".

mt37www050c 2,000 Ut 11,39 22,78Maneguet antivibració, de
goma, amb rosca de 1", per a
una pressió màxima de treball
de 10 bar.

mt42www040 1,000 Ut 7,98 7,98Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mt37sve010b 2,000 Ut 2,84 5,68Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".
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mt37tca010ba 0,350 m 3,31 1,16Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.

mt35aia090ma 3,000 m 0,59 1,77Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Fins i tot
p/p d'abraçadores, elements
de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040ab 9,000 m 0,32 2,88Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

mo003 2,848 h 16,91 48,16Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo095 2,848 h 14,25 40,58Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 258,00 5,16Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 263,16 7,89

Total per Ut ............: 271,05

Són DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per
Ut.

77 ICS020c Ut Electrobomba centrífuga de tres velocitats,
amb una potència de 0,071 kW.

mt37bce005a 1,000 Ut 101,16 101,16Electrobomba centrífuga de
tres velocitats, amb una
potència de 0,071 kW, boques
roscades mascle de 1", altura
de la bomba 130 mm, amb cos
d'impulsió de ferro colat,
impulsor de tecnopolímer, eix
motor d'acer cromat,
aïllament classe H, per a
alimentació monofàsica a 230
V i 50 Hz de freqüència.

mt37sve010d 2,000 Ut 6,73 13,46Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt37www060d 1,000 Ut 8,84 8,84Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb
rosca de 1", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37svr010c 1,000 Ut 3,55 3,55Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1".

mt37www050c 2,000 Ut 11,39 22,78Maneguet antivibració, de
goma, amb rosca de 1", per a
una pressió màxima de treball
de 10 bar.

mt42www040 1,000 Ut 7,98 7,98Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.
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mt37sve010b 2,000 Ut 2,84 5,68Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1/2".

mt37tca010ba 0,350 m 3,31 1,16Tub de coure rígid amb paret
de 1 mm de gruix i 13/15 mm
de diàmetre, segons UNE-EN
1057.

mt35aia090ma 3,000 m 0,59 1,77Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Fins i tot
p/p d'abraçadores, elements
de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt35cun040ab 9,000 m 0,32 2,88Cable unipolar H07V-K amb
conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de
secció, amb aïllament de PVC
(V), sent la seva tensió
assignada de 450/750 V.
Segons UNE 21031-3.

mo003 2,848 h 16,91 48,16Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo095 2,848 h 14,25 40,58Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 258,00 5,16Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 263,16 7,89

Total per Ut ............: 271,05

Són DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB CINC CÈNTIMS per
Ut.

78 ICS040 Ut Got d'expansió tancat amb una capacitat de 8
l.

mt38vex010b 1,000 Ut 14,08 14,08Got d'expansió tancat amb una
capacitat de 8 l, 205 mm
d'altura, 270 mm de diàmetre,
amb rosca de 3/4" de diàmetre
i 10 bar de pressió.

mt38vex015 1,000 Ut 44,82 44,82Connexió per a vasos
d'expansió, formada per
suports i tirantets de
connexió.

mt42www040 1,000 Ut 7,98 7,98Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mo002 0,617 h 16,91 10,43Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,617 h 14,25 8,79Ajudant calefactor.
% 2,000 % 86,10 1,72Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 87,82 2,63

Total per Ut ............: 90,45

Són NORANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per Ut.
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79 ICS040b Ut Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer
vitrificat, capacitat 8 l.

mt38vex020a 1,000 Ut 25,48 25,48Vas d'expansió per a A.C.S.
d'acer vitrificat, capacitat
8 l, pressió màxima 10 bar.

mt42www040 1,000 Ut 7,98 7,98Manòmetre amb bany de
glicerina i diàmetre d'esfera
de 100 mm, amb presa
vertical, per a muntatge
roscat de 1/2", escala de
pressió de 0 a 5 bar.

mo002 0,617 h 16,91 10,43Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,617 h 14,25 8,79Ajudant calefactor.
% 2,000 % 52,68 1,05Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 53,73 1,61

Total per Ut ............: 55,34

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
per Ut.

80 ICS050 Ut Interacumulador d'acer vitrificat, amb
bescanviador d'un serpentí, de terra, 800 l,
altura 1860 mm, diàmetre 1000 mm.

mt38csg050T1 1,000 Ut 2.903,22 2.903,22Interacumulador d'acer
vitrificat, amb bescanviador
d'un serpentí, de terra, 800
l, altura 1860 mm, diàmetre
1000 mm, aïllament de 50 mm
d'espessor amb poliuretà
d'alta densitat, lliure de
CFC, protecció contra
corrosió mitjançant ànode de
magnesi, protecció externa
amb folre de PVC.

mt37svs010c 1,000 Ut 3,03 3,03Vàlvula de seguretat, de
llautó, amb rosca de 1/2" de
diàmetre, tarada a 6 bar de
pressió.

mt37sve010e 2,000 Ut 10,46 20,92Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/4".

mt37sve010d 2,000 Ut 6,73 13,46Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt38www011 1,000 Ut 1,05 1,05Material auxiliar per a
instal·lacions de A.C.S.

mo002 1,234 h 16,91 20,87Oficial 1ª calefactor.
mo094 1,234 h 14,25 17,58Ajudant calefactor.
% 2,000 % 2.980,13 59,60Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3.039,73 91,19

Total per Ut ............: 3.130,92

Són TRES MIL CENT  TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS
CÈNTIMS per Ut.
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81 ICS080 Ut Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de
1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó.

mt37sgl020d 1,000 Ut 4,75 4,75Purgador automàtic d'aire amb
boia i rosca de 1/2" de
diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió
màxima de treball de 6 bar i
una temperatura màxima de
110°C.

mt38www012 0,050 Ut 1,52 0,08Material auxiliar per a
instal·lacions de calefacció
i A.C.S.

mo002 0,095 h 16,91 1,61Oficial 1ª calefactor.
mo094 0,095 h 14,25 1,35Ajudant calefactor.
% 2,000 % 7,79 0,16Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,95 0,24

Total per Ut ............: 8,19

Són VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per Ut.

82 ICX025 Ut Centraleta de control de tipus diferencial
per a sistema de captació solar tèrmica, amb
sondes de temperatura.

mt38csg080a 1,000 Ut 154,62 154,62Centraleta de control de
tipus diferencial per a
sistema de captació solar
tèrmica, amb protecció contra
sobretemperatura del
captador, indicació de
temperatures i errada
tècnica, i pantalla LCD
retroil·luminada.

mt38csg085a 2,000 Ut 10,61 21,22Sonda de temperatura per a
centraleta de control per a
sistema de captació solar
tèrmica.

mt35aia090ma 2,000 m 0,59 1,18Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
fixa en superfície.
Resistència a la compressió
1250 N, resistència al
impacte 2 joules, temperatura
de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Fins i tot
p/p d'abraçadores, elements
de subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt42cnt120a 2,000 m 3,77 7,54Cable de bus de comunicacions
d'un parell, de 1 mm² de
secció, trenat de 5 voltes
per metre.

mo003 9,709 h 16,91 164,18Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo095 9,709 h 14,25 138,35Ajudant instal·lador de
climatització.

% 2,000 % 487,09 9,74Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 496,83 14,90

Total per Ut ............: 511,73

Són CINC-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
per Ut.
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83 IEC010 Ut Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de fins
a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, instal·lada en l'interior de
fornícula mural, en habitatge unifamiliar o
local.

mt35cgp010g 1,000 Ut 140,80 140,80Caixa de protecció i mesura
CPM2-S4, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, formada per una
envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i
amb espiell de material
transparent resistent a
l'acció dels raigs
ultravioletes, per a
instal·lació encastada.
Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i
fusibles per a protecció de
la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa
subministradora. Segons
UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons
s'indica en UNE-EN 60439-3,
amb graus de protecció IP 43
segons UNE 20324 i IK 09
segons UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 3,73 11,19Tub de PVC llis, sèrie B, de
160 mm de diàmetre exterior i
3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,000 m 2,56 2,56Tub de PVC llis, sèrie B, de
110 mm de diàmetre exterior i
3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,000 Ut 1,02 1,02Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo018 0,286 h 16,37 4,68Oficial 1ª construcció.
mo104 0,286 h 13,69 3,92Peó ordinari construcció.
mo001 0,476 h 16,91 8,05Oficial 1ª electricista.
mo093 0,476 h 14,25 6,78Ajudant electricista.
% 2,000 % 179,00 3,58Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 182,58 5,48

Total per Ut ............: 188,06

Són CENT  VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS per
Ut.

84 IED020 m Derivació individual trifàsica fix en
superfície, formada per cables multipolars
amb conductors de coure, RZ1-K 5G16 mm², sent
la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota
tub protector de PVC rígid, blindat.
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mt35aia090ag 1,000 m 5,97 5,97Tub rígid de PVC,
enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 63
mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en
superfície. Resistència a la
compressió 1250 N,
resistència al impacte 2
joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins
i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i
accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

mt35cun010h2 1,000 m 9,97 9,97Cable multipolar RZ1-K (AS),
no propagador de la flama,
amb conductor de coure classe
5 (-K) de 5G16 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
poliolefina termoplàstica
lliure de halògens (Z1), sent
la seva tensió assignada de
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

mt35der011a 1,000 m 0,13 0,13Conductor de coure de 1,5 mm²
de secció, per fil de
comandament, de color vermell
(tarifa nocturna).

mt35www010 0,200 Ut 1,02 0,20Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo001 0,108 h 16,91 1,83Oficial 1ª electricista.
mo093 0,100 h 14,25 1,43Ajudant electricista.
% 2,000 % 19,53 0,39Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 19,92 0,60

Total per m ............: 20,52

Són VINT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.

85 IEI070 Ut Quadre individual format per caixa de
material aïllant i els dispositius de
comandament i protecció.

mt35cgm040m 1,000 Ut 27,98 27,98Caixa per encastar amb porta
opaca, per allotjament del
interruptor de control de
potència (ICP) en
compartiment independent i
precintable i els
interruptors de protecció de
la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24
mòduls. Fabricada en ABS
autoextingible, amb grau de
protecció IP40, doble
aïlament (classe II), color
blanc RAL 9010. Segons UNE-EN
60670-1.

mt35cgm021adeap 1,000 Ut 195,78 195,78Interruptor general automàtic
(IGA), amb 15 kA de poder de
tall, de 63 A d'intensitat
nominal, corba C, tetrapolar
(4P), de 4 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60947-2.

mt35cgm029ac 3,000 Ut 232,05 696,15Interruptor diferencial
instantani, 2P/63A/30mA, de 2
mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.
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mt35cgm031ch 1,000 Ut 252,39 252,39Interruptor diferencial
selectiu, 4P/40A/300mA, de 4
mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.

mt35cgm021bdbab 5,000 Ut 47,84 239,20Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 15 kA de
poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba
C, bipolar (2P), de 2 mòduls,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60947-2.

mt35cgm021bdbad 3,000 Ut 48,79 146,37Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 15 kA de
poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba
C, bipolar (2P), de 2 mòduls,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60947-2.

mt35cgm021bdbap 1,000 Ut 87,95 87,95Interruptor automàtic
magnetotèrmic, amb 15 kA de
poder de tall, de 63 A
d'intensitat nominal, corba
C, bipolar (2P), de 2 mòduls,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge. Segons UNE-EN
60947-2.

mt35cgm020c 1,000 Ut 76,83 76,83Guardamotor per a protecció
davant sobrecàrregues i
curtcircuits amb comandament
manual local, de 4-6,3 A
d'intensitat nominal
regulable, tripolar (3P), de
5 mòduls, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.

mt35cgm060 1,000 Ut 87,10 87,10Bobina de protecció contra
sobretensions permanents
fase-neutre de 230 Vca i
tensió de disparament de 255
Vca.

mt35www010 3,000 Ut 1,02 3,06Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo001 3,498 h 16,91 59,15Oficial 1ª electricista.
mo093 2,878 h 14,25 41,01Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.912,97 38,26Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1.951,23 58,54

Total per Ut ............: 2.009,77

Són DOS MIL NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per
Ut.

86 IEI090 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior
individual composta de: canalització amb tub
protector; cablejat amb conductors de coure;
mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i marc:
blanc; embellidor: blanc).
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mt35aia090ab 8,232 m 1,14 9,38Tub rígid de PVC,
enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 20
mm de diàmetre nominal, per a
canalització fixa en
superfície. Resistència a la
compressió 1250 N,
resistència al impacte 2
joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb
grau de protecció IP 547
segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 60423. Fins
i tot p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i
accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i
corbes flexibles).

mt35aia010a 119,726 m 0,18 21,55Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010b 558,632 m 0,29 162,00Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35aia010d 54,868 m 0,59 32,37Tub corbable de PVC,
corrugat, de color negre, de
32 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada
en obra de fàbrica (parets i
sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència
al impacte 1 joule,
temperatura de treball -5°C
fins 60°C, amb grau de
protecció IP 545 segons UNE
20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1
i UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 31,000 Ut 1,79 55,49Caixa de derivació per a
encastar de 105x105 mm, amb
grau de protecció normal,
reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35cun010y1 804,894 m 0,85 684,16Cable multipolar RZ1-K (AS),
no propagador de la flama,
amb conductor de coure classe
5 (-K) de 3G1,5 mm² de
secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i
coberta de poliolefina
termoplàstica lliure de
halògens (Z1), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV.
Segons UNE 21123-4.
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mt35cun010d2 8,232 m 1,92 15,81Cable multipolar RZ1-K (AS),
no propagador de la flama,
amb conductor de coure classe
5 (-K) de 5G2,5 mm² de
secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i
coberta de poliolefina
termoplàstica lliure de
halògens (Z1), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV.
Segons UNE 21123-4.

mt35caj010a 26,000 Ut 0,25 6,50Caixa d'encastar universal,
enllaç per els 2 costats.

mt35caj010b 18,000 Ut 0,47 8,46Caixa d'encastar universal,
enllaç per els 4 costats.

mt33seg100a 17,000 Ut 5,84 99,28Interruptor unipolar, gamma
bàsica, amb tecla simple i
marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color
blanc.

mt33seg102a 4,000 Ut 6,22 24,88Commutador, sèrie bàsica, amb
tecla simple i marc d'1
element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg107a 23,000 Ut 6,22 143,06Base d'endoll de 16 A 2P+T,
gamma bàsica, amb tapa i marc
d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt35www010 2,000 Ut 1,02 2,04Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo001 16,475 h 16,91 278,59Oficial 1ª electricista.
mo093 16,475 h 14,25 234,77Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.778,34 35,57Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1.813,91 54,42

Total per Ut ............: 1.868,33

Són MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS per Ut.

87 IEL010 m Línia general d'alimentació soterrada formada
per cables unipolars amb conductors de coure,
RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret, de 75 mm de
diàmetre.

mt01ara010 0,092 m³ 10,32 0,95Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt35aia080ad 1,000 m 1,82 1,82Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color
taronja, de 75 mm de diàmetre
nominal, per a canalització
soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de
protecció IP 549 segons UNE
20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i
UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010f1 5,000 m 0,97 4,85Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la flama, amb
conductor de coure classe 5
(-K) de 10 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
poliolefina termoplàstica
lliure de halògens (Z1), sent
la seva tensió assignada de
0,6/1 kV. Segons UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 Ut 1,02 0,20Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mq04dua020b 0,009 h 8,64 0,08Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.
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mq02rop020 0,066 h 8,00 0,53Picó vibrant de 80 kg, amb
placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

mq02cia020 0,001 h 34,00 0,03Camió amb cisterna d'aigua.
mo018 0,054 h 16,37 0,88Oficial 1ª construcció.
mo104 0,054 h 13,69 0,74Peó ordinari construcció.
mo001 0,062 h 16,91 1,05Oficial 1ª electricista.
mo093 0,057 h 14,25 0,81Ajudant electricista.
% 2,000 % 11,94 0,24Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 12,18 0,37

Total per m ............: 12,55

Són DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m.

88 IEP010 Ut Xarxa de connexió a terra per a estructura de
formigó de l'edifici amb 107 m de conductor
de coure nu de 35 mm².

mt35ttc010b 107,000 m 1,93 206,51Conductor de coure nu, de 35
mm².

mt35tte020a 3,000 Ut 25,69 77,07Placa de coure electrolític
pur per a connexió a terra,
de 300x100x3 mm, amb born
d'unió.

mt35tts010c 3,000 Ut 2,41 7,23Soldadura aluminotèrmica del
cable conductor a la placa.

mt35www020 1,000 Ut 0,79 0,79Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.

mo001 2,824 h 16,91 47,75Oficial 1ª electricista.
mo093 2,824 h 14,25 40,24Ajudant electricista.
% 2,000 % 379,59 7,59Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 387,18 11,62

Total per Ut ............: 398,80

Són TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA
CÈNTIMS per Ut.

89 IFA010 Ut Connexió de servei soterrada de proveïment
d'aigua potable de 0,5 m de longitud, formada
per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix
i clau de tall allotjada en pericó
prefabricada de polipropilè.

mt10hmf010Mp 0,111 m³ 53,20 5,91Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mt01ara010 0,056 m³ 10,32 0,58Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt37tpa012c 1,000 Ut 1,21 1,21Collaret de presa en càrrega
de PP, per a tub de
polietilè, de 32 mm de
diàmetre exterior, segons
UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011c 0,500 m 0,81 0,41Connexió de servei de
polietilè PE 100, de 32 mm de
diàmetre exterior, PN=10 atm
i 2 mm de gruix, segons
UNE-EN 12201-2, inclús p/p
d'accessoris de connexió i
peces especials.

mt11arp100a 1,000 Ut 12,60 12,60Pericó prefabricat de
polipropilè, 30x30x30 cm.

mt11arp050c 1,000 Ut 10,32 10,32Tapa de PVC, per a arquetes
de fontaneria de 30x30 cm.

mt37sve030d 1,000 Ut 6,45 6,45Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1",
amb comandament de regle
quadrat.

mt10hmf010Mp 0,038 m³ 53,20 2,02Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mq05pdm010b 0,142 h 6,32 0,90Compressor portàtil elèctric
5 m³/min de cabal.

mq05mai030 0,142 h 3,74 0,53Martell pneumàtic.
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mo018 0,096 h 16,37 1,57Oficial 1ª construcció.
mo051 0,281 h 16,12 4,53Oficial 2ª construcció.
mo104 0,236 h 13,69 3,23Peó ordinari construcció.
mo006 0,951 h 16,91 16,08Oficial 1ª lampista.
mo098 0,483 h 14,25 6,88Ajudant lampista.
% 4,000 % 73,22 2,93Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 76,15 2,28

Total per Ut ............: 78,43

Són SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
per Ut.

90 IFB010 Ut Alimentació d'aigua potable, de 0,5 m de
longitud, soterrada, formada per tub d'acer
galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1
1/2" DN 40 mm de diàmetre.

mt01ara010 0,047 m³ 10,32 0,49Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt08tag020fg 0,500 m 12,21 6,11Tub d'acer galvanitzat
estiratge sense soldadura, de
1 1/2" DN 40 mm de diàmetre,
segons UNE 19048, amb el preu
incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt08tap010a 2,236 m 0,67 1,50Cinta anticorrosiva, de 5 cm
d'ample, per a protecció de
materials metàl·lics
soterrats, segons DIN 30672.

mo018 0,036 h 16,37 0,59Oficial 1ª construcció.
mo104 0,036 h 13,69 0,49Peó ordinari construcció.
mo006 0,120 h 16,91 2,03Oficial 1ª lampista.
mo098 0,120 h 14,25 1,71Ajudant lampista.
% 2,000 % 12,92 0,26Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 13,18 0,40

Total per Ut ............: 13,58

Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.

91 IFC010 Ut Preinstal·lació de comptador general d'aigua
de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat en fornícula,
amb clau de tall general de comporta.

mt37svc010i 2,000 Ut 10,30 20,60Vàlvula de comporta de llautó
fosa, per roscar, de 1 1/4".

mt37www060f 1,000 Ut 13,19 13,19Filtre retenidor de residus
de llautó, amb tamis d'acer
inoxidable amb perforacions
de 0,5 mm de diàmetre, amb
rosca de 1 1/4", per a una
pressió màxima de treball de
16 bar i una temperatura
màxima de 110°C.

mt37sgl012c 1,000 Ut 6,32 6,32Aixeta de comprovació de
llautó, per roscar, de 1".

mt37svr010d 1,000 Ut 4,01 4,01Vàlvula de retenció de llautó
per roscar de 1 1/4".

mt37aar010b 1,000 Ut 9,26 9,26Marc i tapa de ferro colat
dúctil de 40x40 cm, segons
Companyia Subministradora.

mt37www010 1,000 Ut 0,96 0,96Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo006 0,999 h 16,91 16,89Oficial 1ª lampista.
mo098 0,499 h 14,25 7,11Ajudant lampista.
% 4,000 % 78,34 3,13Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 81,47 2,44

Total per Ut ............: 83,91

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per
Ut.

92 IFD010 Ut Grup de pressió, amb 2 bombes centrífugues
electròniques multietapes verticals, unitat
de regulació electrònica potència nominal
total de 2,2 kW.

mt37bcw197aceb 1,000 Ut 6.719,60 6.719,60Grup de pressió, format per 2
bombes centrífugues
electròniques multietapes de
3 etapes, horitzontals, amb
rodets, difusors i totes les
peces en contacte amb el
mitjà d'impulsió d'acer
inoxidable, connexió en
aspiració de 2", connexió en
impulsió de 2", tancament
mecànic independent del
sentit de gir, unitat de
regulació electrònica per a
la regulació i commutació de
totes les bombes instal·lades
amb variador de frequència
integrat, amb pantalla LCD
per a indicació dels estats
de treball i de la pressió
actual i botó monocomandament
per a la introducció de la
pressió nominal i de tots els
paràmetres, memòria per a
historials de treball i de
errades i interface per a
integració en sistemes GTC,
motors de rotor sec amb una
potència nominal total de 2,2
KW, 3770 r.p.m. nominals,
alimentació trifàsica
400V/50Hz, amb protecció
tèrmica integrada i contra
marxa en sec, protecció IP
55, aïllament classe F, got
d'expansió de membrana de 24
l, vàlvules de tall i
antiretorn, pressòstat,
manòmetre, sensor de pressió,
bancada, col·lectors d'acer
inoxidable.

mt37www050g 1,000 Ut 19,49 19,49Maneguet antivibració, de
goma, amb rosca de 2", per a
una pressió màxima de treball
de 10 bar.

mt37www010 1,000 Ut 0,96 0,96Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo006 3,993 h 16,91 67,52Oficial 1ª lampista.
mo098 1,996 h 14,25 28,44Ajudant lampista.
% 4,000 % 6.836,01 273,44Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7.109,45 213,28

Total per Ut ............: 7.322,73

Són SET MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS per Ut.
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93 IFI005 m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

mt37tpu400a 1,000 Ut 0,05 0,05Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X), sèrie 5, de
16 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ac 1,000 m 1,19 1,19Tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 16 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5,
PN=6 atm i 1,8 mm de gruix,
segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mo006 0,028 h 16,91 0,47Oficial 1ª lampista.
mo098 0,028 h 14,25 0,40Ajudant lampista.
% 2,000 % 2,11 0,04Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,15 0,06

Total per m ............: 2,21

Són DOS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m.

94 IFI005b m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

mt37tpu400b 1,000 Ut 0,07 0,07Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X), sèrie 5, de
20 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bc 1,000 m 1,45 1,45Tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 20 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5,
PN=6 atm i 1,9 mm de gruix,
segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mo006 0,038 h 16,91 0,64Oficial 1ª lampista.
mo098 0,038 h 14,25 0,54Ajudant lampista.
% 2,000 % 2,70 0,05Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,75 0,08

Total per m ............: 2,83

Són DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m.
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95 IFI005c m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

mt37tpu400c 1,000 Ut 0,12 0,12Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X), sèrie 5, de
25 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010cc 1,000 m 2,57 2,57Tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5,
PN=6 atm i 2,3 mm de gruix,
segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mo006 0,047 h 16,91 0,79Oficial 1ª lampista.
mo098 0,047 h 14,25 0,67Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,15 0,08Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,23 0,13

Total per m ............: 4,36

Són QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.

96 IFI005d m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

mt37tpu400d 1,000 Ut 0,22 0,22Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X), sèrie 5, de
32 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010dc 1,000 m 4,90 4,90Tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 32 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5,
PN=6 atm i 2,9 mm de gruix,
segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mo006 0,057 h 16,91 0,96Oficial 1ª lampista.
mo098 0,057 h 14,25 0,81Ajudant lampista.
% 2,000 % 6,89 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,03 0,21

Total per m ............: 7,24

Són SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m.
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97 IFI005e m Canonada per instal·lació interior de
fontaneria, col·locada superficialment,
formada per tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre
exterior, sèrie 5, PN=6 atm.

mt37tpu400e 1,000 Ut 0,30 0,30Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de polietilè
reticulat (PE-X), sèrie 5, de
40 mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ec 1,000 m 6,53 6,53Tub de polietilè reticulat
(PE-X), sèrie 5, de 40 mm de
diàmetre exterior, sèrie 5,
PN=6 atm i 3,7 mm de gruix,
segons UNE-EN ISO 15875-2,
amb el preu incrementat el
10% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mo006 0,066 h 16,91 1,12Oficial 1ª lampista.
mo098 0,066 h 14,25 0,94Ajudant lampista.
% 2,000 % 8,89 0,18Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,07 0,27

Total per m ............: 9,34

Són NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

98 IFI008 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 3/4".

mt37sve010c 1,000 Ut 4,08 4,08Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 3/4".

mt37www010 1,000 Ut 0,96 0,96Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo006 0,134 h 16,91 2,27Oficial 1ª lampista.
mo098 0,134 h 14,25 1,91Ajudant lampista.
% 2,000 % 9,22 0,18Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,40 0,28

Total per Ut ............: 9,68

Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.

99 IFI008b Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1".

mt37sve010d 1,000 Ut 6,73 6,73Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1".

mt37www010 1,000 Ut 0,96 0,96Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo006 0,174 h 16,91 2,94Oficial 1ª lampista.
mo098 0,174 h 14,25 2,48Ajudant lampista.
% 2,000 % 13,11 0,26Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 13,37 0,40

Total per Ut ............: 13,77

Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per Ut.

Annex de justificació de preus Pàgina 57

Num. Codi Ut Descripció Total

100 IFW010 Ut Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1 1/2".

mt37sve010f 1,000 Ut 14,80 14,80Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/2".

mt37www010 1,000 Ut 0,96 0,96Material auxiliar per a
instal·lacions de
lampisteria.

mo006 0,296 h 16,91 5,01Oficial 1ª lampista.
mo098 0,296 h 14,25 4,22Ajudant lampista.
% 2,000 % 24,99 0,50Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 25,49 0,76

Total per Ut ............: 26,25

Són VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per
Ut.

101 IGA010 Ut Escomesa de gas, D=32 mm de polietilè d'alta
densitat SDR 11 de 1,08 m de longitud, amb
clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera
de llautó niquelat de 1 1/4" allotjada en
arqueta prefabricada de polipropilè.

mt01ara010 0,086 m³ 10,32 0,89Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt43tpo011cg 1,080 m 0,44 0,48Connexió de servei de
polietilè d'alta densitat, de
32 mm de diàmetre exterior,
SDR 11, de 4 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 1555,
amb el preu incrementat el
30% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mt10hmf010Mp 0,081 m³ 53,20 4,31Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mt10hmf010Mp 0,111 m³ 53,20 5,91Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mt43www030a 1,000 Ut 18,36 18,36Pericó prefabricat
registrable de polipropilè,
amb fons pretallat, 30x30x30
cm, per a instal·lacions
receptores de gas.

mt11arp050b 1,000 Ut 10,32 10,32Tapa de PVC, per a arquetes
de gas de 30x30 cm.

mt37sve010e 1,000 Ut 10,46 10,46Vàlvula d'esfera de llautó
niquelat per roscar de 1
1/4".

mt43tpo012b 1,000 m 4,24 4,24Collaret de presa en càrrega,
de PVC, per a tub de
polietilè d'alta densitat de
32 mm de diàmetre exterior.

mt43www040 1,000 Ut 83,35 83,35Prova d'estanquitat per a
instal·lació de gas.

mq05pdm010b 0,306 h 6,32 1,93Compressor portàtil elèctric
5 m³/min de cabal.

mq05mai030 0,306 h 3,74 1,14Martell pneumàtic.
mo051 0,605 h 16,12 9,75Oficial 2ª construcció.
mo104 0,398 h 13,69 5,45Peó ordinari construcció.
mo008 2,159 h 16,91 36,51Oficial 1ª instal·lador de

gas.
mo100 1,151 h 14,25 16,40Ajudant instal·lador de gas.
mo018 0,096 h 16,37 1,57Oficial 1ª construcció.
% 4,000 % 211,07 8,44Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 219,51 6,59

Total per Ut ............: 226,10

Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per
Ut.

Annex de justificació de preus Pàgina 58

Num. Codi Ut Descripció Total



102 IGI005 m Canonada per instal·lació interior de gas,
col·locada superficialment, formada per tub
de coure estirat en fred sense soldadura,
diàmetre D=10/12 mm.

mt43tco400a 1,000 Ut 0,07 0,07Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de coure
estirat en fred sense
soldadura, diàmetre D=10/12
mm.

mt43tco010ad 1,000 m 1,52 1,52Tub de coure estirat en fred
sense soldadura, diàmetre
D=10/12 mm i 1 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1057, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo008 0,123 h 16,91 2,08Oficial 1ª instal·lador de
gas.

mo100 0,123 h 14,25 1,75Ajudant instal·lador de gas.
% 2,000 % 5,42 0,11Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,53 0,17

Total per m ............: 5,70

Són CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m.

103 IGM005 m Subministrament i muntatge de canonada per
instal·lació comú de gas, soterrada, formada
per tub de polietilè d'alta densitat, de 110
mm de diàmetre exterior, SDR 11, de 4 bar de
pressió nominal, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la
rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Fins i
tot p/p de accessoris i peces especials
col·locats mitjançant soldadura per
electrofusió i. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocada de la sorra en el fons de la rasa.
Col·locació i fixació de tubs, accessoris i
peces especials. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.

mt01ara010 0,114 m³ 10,32 1,18Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt43tpo010kd 1,000 m 5,57 5,57Tub de polietilè d'alta
densitat, de 110 mm de
diàmetre exterior, SDR 11, de
4 bar de pressió nominal,
segons UNE-EN 1555, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials, per a
instal·lacions receptores de
gas.

mo020 0,045 h 23,30 1,05Oficial 1ª construcció.
mo113 0,045 h 19,47 0,88Peó ordinari construcció.
mo010 0,336 h 24,08 8,09Oficial 1ª instal·lador de

gas.
mo109 0,336 h 20,65 6,94Ajudant instal·lador de gas.
% 2,000 % 23,71 0,47Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 24,18 0,73

Total per m ............: 24,91

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per
m.

104 IGM015 m Canonada per a baixant individual de gas,
col·locada superficialment, formada per tub
de coure estirat en fred sense soldadura,
diàmetre D=10/12 mm, amb dues passades
d'esmalt i beina metàl·lica.

mt43tco010ad 1,000 m 1,52 1,52Tub de coure estirat en fred
sense soldadura, diàmetre
D=10/12 mm i 1 mm d'espessor,
segons UNE-EN 1057, amb el
preu incrementat el 15% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt27ess010d 0,010 kg 4,88 0,05Esmalt sintètic, color a
escollir de la carta RAL, per
a aplicar sobre superfícies
metàl·liques, aspecte
brillant.

mt43www020a 1,000 m 1,30 1,30Tub metàl·lic de 25 mm de
diàmetre i 1,5 mm de gruix,
inclús p/p d'abraçadores,
elements de subjecció i
accessoris (corbes,
maneguets, tes i colzes).

mt27tec020 0,040 kg 0,31 0,01Pasta hidròfuga.
mo008 0,311 h 16,91 5,26Oficial 1ª instal·lador de

gas.
mo100 0,311 h 14,25 4,43Ajudant instal·lador de gas.
mo036 0,020 h 16,37 0,33Oficial 1ª pintor.
% 2,000 % 12,90 0,26Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 13,16 0,39

Total per m ............: 13,55

Són TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m.

105 IGW005 Ut Regulador de pressió amb vàlvula de seguretat
per defecte de pressió de 25 mbar de pressió
mínima i rearmament manual, de 4 kg/h de
cabdal nominal, 500 mbar de pressió màxima
d'entrada i 37 mbar de pressió de sortida.

mt43acr130a 1,000 Ut 22,21 22,21Regulador de pressió amb
vàlvula de seguretat per
defecte de pressió de 25 mbar
de pressió mínima i
rearmament manual, de 4 kg/h
de cabdal nominal, 500 mbar
de pressió màxima d'entrada i
37 mbar de pressió de
sortida.

mt43www010 1,000 Ut 1,12 1,12Material auxiliar per a
instal·lacions de gas.

mo008 0,240 h 16,91 4,06Oficial 1ª instal·lador de
gas.

mo100 0,240 h 14,25 3,42Ajudant instal·lador de gas.
% 2,000 % 30,81 0,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,43 0,94

Total per Ut ............: 32,37

Són TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per Ut.
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106 IGW005b Ut Regulador de pressió regulable amb manòmetre,
de 8 kg/h de cabdal nominal, 20 bar de
pressió màxima d'entrada i de 0 a 3 bar de
pressió de sortida.

mt43acr150a 1,000 Ut 44,42 44,42Regulador de pressió
regulable amb manòmetre, de 8
kg/h de cabdal nominal, 20
bar de pressió màxima
d'entrada i de 0 a 3 bar de
pressió de sortida.

mt43www010 1,000 Ut 1,12 1,12Material auxiliar per a
instal·lacions de gas.

mo008 0,240 h 16,91 4,06Oficial 1ª instal·lador de
gas.

mo100 0,240 h 14,25 3,42Ajudant instal·lador de gas.
% 2,000 % 53,02 1,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 54,08 1,62

Total per Ut ............: 55,70

Són CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per
Ut.

107 IGW015 Ut Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabdal
nominal, 20 bar de pressió màxima d'entrada i
1,75 bar de pressió de sortida.

mt43acl060a 1,000 Ut 24,94 24,94Limitador de pressió, de 10
kg/h de cabdal nominal, 20
bar de pressió màxima
d'entrada i 1,75 bar de
pressió de sortida.

mt43www010 1,000 Ut 1,12 1,12Material auxiliar per a
instal·lacions de gas.

mo008 0,240 h 16,91 4,06Oficial 1ª instal·lador de
gas.

mo100 0,240 h 14,25 3,42Ajudant instal·lador de gas.
% 2,000 % 33,54 0,67Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 34,21 1,03

Total per Ut ............: 35,24

Són TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per
Ut.

108 IGW020 Ut Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i
bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS
mascle-mascle de 1/2" de diàmetre, PN=5 bar.

mt43acv020a 1,000 Ut 4,25 4,25Clau d'esfera de llautó amb
maneta, pota i bloqueig, amb
rosca cilíndrica GAS
mascle-mascle de 1/2" de
diàmetre, PN=5 bar, acabat
cromat, segons UNE 60718.

mt43www010 1,000 Ut 1,12 1,12Material auxiliar per a
instal·lacions de gas.

mo008 0,096 h 16,91 1,62Oficial 1ª instal·lador de
gas.

mo100 0,096 h 14,25 1,37Ajudant instal·lador de gas.
% 2,000 % 8,36 0,17Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 8,53 0,26

Total per Ut ............: 8,79

Són VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per Ut.
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109 III100 Ut Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de
diàmetre i 40 mm d'alçada, per a 3 led de 1
W.

mt34lyd020a 1,000 Ut 91,81 91,81Lluminària de sostre
Downlight, de 81 mm de
diàmetre i 40 mm d'alçada,
per a 3 led de 1 W; cercle
embellidor d'alumini
injectat, termoesmaltat,
blanc; protecció IP 20 i
aïllament classe F, inclús
placa de led i convertidor
electrònic.

mt34www011 1,000 Ut 0,58 0,58Material auxiliar per
instal·lació d'aparells
d'il·luminació.

mo001 0,388 h 16,91 6,56Oficial 1ª electricista.
mo093 0,388 h 14,25 5,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 104,48 2,09Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 106,57 3,20

Total per Ut ............: 109,77

Són CENT  NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per Ut.

110 III130 Ut Lluminària d'encastar quadrada (modular), de
597x597 mm, per a 3 làmpades fluorescents T5
de 14 W, rendiment 69%.

mt34ode170aa 1,000 Ut 87,25 87,25Lluminària d'encastar
quadrada (modular), de
597x597 mm, per a 3 làmpades
fluorescents T5 de 14 W,
rendiment 69%; cos de
lluminària de xapa d'acer
termo-esmaltat en color
blanc; òptica formada per
lamel·les longitudinals i
transversals parabòliques
d'alumini acabat semimate;
balast electrònic; protecció
IP 20 i aïllament classe F.

mt34tuf010a 3,000 Ut 3,12 9,36Tub fluorescent T5 de 14 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,58 0,58Material auxiliar per

instal·lació d'aparells
d'il·luminació.

mo001 0,388 h 16,91 6,56Oficial 1ª electricista.
mo093 0,388 h 14,25 5,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 109,28 2,19Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 111,47 3,34

Total per Ut ............: 114,81

Són CENT  CATORZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per
Ut.
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111 III130b Ut Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91
mm, per a 3 làmpades fluorescents TL de 18 W.

mt34lam010cp 1,000 Ut 51,38 51,38Lluminària d'encastar
modular, de 596x596x91 mm,
per a 3 làmpades fluorescents
TL de 18 W, amb cos de
lluminària de xapa d'acer
lacat en color blanc i
lamel·les transversals
estriades; reflector
d'alumini brillant; balast
magnètic; protecció IP 20 i
aïllament classe F.

mt34tuf010k 3,000 Ut 4,66 13,98Tub fluorescent TL de 18 W.
mt34www011 1,000 Ut 0,58 0,58Material auxiliar per

instal·lació d'aparells
d'il·luminació.

mo001 0,388 h 16,91 6,56Oficial 1ª electricista.
mo093 0,388 h 14,25 5,53Ajudant electricista.
% 2,000 % 78,03 1,56Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 79,59 2,39

Total per Ut ............: 81,98

Són VUITANTA-U EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per
Ut.

112 IOA020 Ut Lluminària d'emergència, per encastar en
sostre, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5,
flux lluminós 155 lúmens.

mt34aem010d 1,000 Ut 26,97 26,97Lluminària d'emergència, amb
tub lineal fluorescent, 6 W -
G5, flux lluminós 155 lúmens,
carcassa de 245x110x58 mm,
classe II, IP 42, amb
bateries de Ni-Cd d'alta
temperatura, autonomía de 1
h, alimentació a 230 V, temps
de càrrega 24 h.

mt34aem012 1,000 Ut 6,30 6,30Marc d'encastar, per a
lluminària d'emergència.

mo001 0,190 h 16,91 3,21Oficial 1ª electricista.
mo093 0,190 h 14,25 2,71Ajudant electricista.
% 2,000 % 39,19 0,78Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 39,97 1,20

Total per Ut ............: 41,17

Són QUARANTA-U EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per Ut.

113 IOS010 Ut Senyalització de equips contra incendis,
mitjançant plaça de poliestirè
fotoluminiscent, de 210x210 mm.

mt41sny020g 1,000 Ut 2,54 2,54Placa de senyalització
d'equips contra incendis, de
poliestirè fotoluminiscent,
de 210x210 mm, segons UNE
23033-1.

mt41sny100 1,000 Ut 0,22 0,22Material auxiliar per a la
fixació de placa de
senyalització.

mo104 0,190 h 13,69 2,60Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,36 0,11Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,47 0,16

Total per Ut ............: 5,63

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per Ut.
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114 IOX010 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg
d'agent extintor.

mt41ixi010a 1,000 Ut 32,18 32,18Extintor portàtil de pols
químic ABC polivalent
antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia
21A-113B-C, amb 6 kg d'agent
extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor,
segons UNE 23110.

mo104 0,095 h 13,69 1,30Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 33,48 0,67Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 34,15 1,02

Total per Ut ............: 35,17

Són TRENTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per Ut.

115 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació
d'aigües pluvials, formada per tub de PVC,
sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada
amb adhesiu.

mt36tit400d 1,000 Ut 0,65 0,65Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de PVC,
sèrie B, de 75 mm de
diàmetre.

mt36tit010de 1,000 m 5,16 5,16Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 20% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,011 l 7,32 0,08Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

mt11var010 0,006 l 15,46 0,09Adhesiu per tubs i accessoris
de PVC.

mo006 0,066 h 16,91 1,12Oficial 1ª lampista.
mo098 0,033 h 14,25 0,47Ajudant lampista.
% 2,000 % 7,57 0,15Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,72 0,23

Total per m ............: 7,95

Són SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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116 ISB040 m Canonada per a ventilació primària de la
xarxa d'evacuació d'aigües, formada per PVC,
de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.

mt36tvg400d 1,000 Ut 0,16 0,16Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de PVC, de
75 mm de diàmetre.

mt36tvg010dg 1,000 m 1,36 1,36Tub de PVC, de 75 mm de
diàmetre i 1,2 mm de gruix,
amb el preu incrementat el
30% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mt11var009 0,015 l 7,32 0,11Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

mt11var010 0,008 l 15,46 0,12Adhesiu per tubs i accessoris
de PVC.

mo006 0,066 h 16,91 1,12Oficial 1ª lampista.
mo098 0,033 h 14,25 0,47Ajudant lampista.
% 2,000 % 3,34 0,07Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,41 0,10

Total per m ............: 3,51

Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m.

117 ISB040b m Canonada per a ventilació primària de la
xarxa d'evacuació d'aigües, formada per PVC,
de 90 mm de diàmetre, unió enganxada amb
adhesiu.

mt36tvg400e 1,000 Ut 0,20 0,20Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de PVC, de
90 mm de diàmetre.

mt36tvg010eg 1,000 m 1,74 1,74Tub de PVC, de 90 mm de
diàmetre i 1,2 mm de gruix,
amb el preu incrementat el
30% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mt11var009 0,020 l 7,32 0,15Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

mt11var010 0,010 l 15,46 0,15Adhesiu per tubs i accessoris
de PVC.

mo006 0,079 h 16,91 1,34Oficial 1ª lampista.
mo098 0,039 h 14,25 0,56Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,14 0,08Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,22 0,13

Total per m ............: 4,35

Són QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m.
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118 ISB044 Ut Terminal de ventilació de PVC, de 83 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

mt36vpn020a 1,000 Ut 0,75 0,75Terminal de ventilació de
PVC, de 83 mm de diàmetre.

mt11var009 0,006 l 7,32 0,04Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

mt11var010 0,003 l 15,46 0,05Adhesiu per tubs i accessoris
de PVC.

mo006 0,141 h 16,91 2,38Oficial 1ª lampista.
mo098 0,141 h 14,25 2,01Ajudant lampista.
% 2,000 % 5,23 0,10Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,33 0,16

Total per Ut ............: 5,49

Són CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per Ut.

119 ISB044b Ut Terminal de ventilació de PVC, de 110 mm de
diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

mt36vpn020b 1,000 Ut 0,89 0,89Terminal de ventilació de
PVC, de 110 mm de diàmetre.

mt11var009 0,008 l 7,32 0,06Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

mt11var010 0,004 l 15,46 0,06Adhesiu per tubs i accessoris
de PVC.

mo006 0,141 h 16,91 2,38Oficial 1ª lampista.
mo098 0,141 h 14,25 2,01Ajudant lampista.
% 2,000 % 5,40 0,11Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,51 0,17

Total per Ut ............: 5,68

Són CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.

120 ISD005 m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 40 mm de
diàmetre, unió per electrofusió.

mt36tpc400b 1,000 Ut 0,33 0,33Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
polietilè, de 40 mm de
diàmetre.

mt36tpc010abj 1,050 m 3,15 3,31Tub de polietilè, per a unió
per electrofusió, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
segons UNE-EN 1519-1, amb el
preu incrementat el 45% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo006 0,076 h 16,91 1,29Oficial 1ª lampista.
mo098 0,038 h 14,25 0,54Ajudant lampista.
% 2,000 % 5,47 0,11Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,58 0,17

Total per m ............: 5,75

Són CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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121 ISD005b m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 50 mm de
diàmetre, unió per electrofusió.

mt36tpc400c 1,000 Ut 0,40 0,40Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
polietilè, de 50 mm de
diàmetre.

mt36tpc010acj 1,050 m 3,89 4,08Tub de polietilè, per a unió
per electrofusió, de 50 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
segons UNE-EN 1519-1, amb el
preu incrementat el 45% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo006 0,086 h 16,91 1,45Oficial 1ª lampista.
mo098 0,043 h 14,25 0,61Ajudant lampista.
% 2,000 % 6,54 0,13Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,67 0,20

Total per m ............: 6,87

Són SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m.

122 ISD005c m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 56 mm de
diàmetre, unió per electrofusió.

mt36tpc400d 1,000 Ut 0,48 0,48Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
polietilè, de 56 mm de
diàmetre.

mt36tpc010adj 1,050 m 4,66 4,89Tub de polietilè, per a unió
per electrofusió, de 56 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
segons UNE-EN 1519-1, amb el
preu incrementat el 45% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo006 0,088 h 16,91 1,49Oficial 1ª lampista.
mo098 0,044 h 14,25 0,63Ajudant lampista.
% 2,000 % 7,49 0,15Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,64 0,23

Total per m ............: 7,87

Són SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m.

123 ISD005d m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 75 mm de
diàmetre, unió per electrofusió.

mt36tpc400f 1,000 Ut 0,62 0,62Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
polietilè, de 75 mm de
diàmetre.

mt36tpc010afj 1,050 m 6,04 6,34Tub de polietilè, per a unió
per electrofusió, de 75 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix,
segons UNE-EN 1519-1, amb el
preu incrementat el 45% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo006 0,095 h 16,91 1,61Oficial 1ª lampista.
mo098 0,048 h 14,25 0,68Ajudant lampista.
% 2,000 % 9,25 0,19Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 9,44 0,28

Total per m ............: 9,72

Són NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m.

124 ISD005e m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 90 mm de
diàmetre, unió per electrofusió.

mt36tpc400g 1,000 Ut 0,87 0,87Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
polietilè, de 90 mm de
diàmetre.

mt36tpc010agj 1,050 m 8,45 8,87Tub de polietilè, per a unió
per electrofusió, de 90 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix,
segons UNE-EN 1519-1, amb el
preu incrementat el 45% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo006 0,114 h 16,91 1,93Oficial 1ª lampista.
mo098 0,057 h 14,25 0,81Ajudant lampista.
% 2,000 % 12,48 0,25Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 12,73 0,38

Total per m ............: 13,11

Són TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m.

125 ISD005f m Xarxa de petita evacuació, col·locada
superficialment, de polietilè, de 110 mm de
diàmetre, unió per electrofusió.

mt36tpc400h 1,000 Ut 1,30 1,30Material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra
de les canonades de
polietilè, de 110 mm de
diàmetre.

mt36tpc010ahj 1,050 m 12,54 13,17Tub de polietilè, per a unió
per electrofusió, de 110 mm
de diàmetre i 4,3 mm de
gruix, segons UNE-EN 1519-1,
amb el preu incrementat el
45% en concepte d'accessoris
i peces especials.

mo006 0,143 h 16,91 2,42Oficial 1ª lampista.
mo098 0,071 h 14,25 1,01Ajudant lampista.
% 2,000 % 17,90 0,36Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 18,26 0,55

Total per m ............: 18,81

Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.
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126 ISD008 Ut Caixa sifònica de PVC "NUEVA TERRAIN", de 110
mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable, encastat.

mt36bst100a 1,000 Ut 12,56 12,56Caixa sifònica de PVC "NUEVA
TERRAIN", de 110 mm de
diàmetre, amb set entrades de
40 mm de diàmetre, quatre
taps de tancament i una
sortida de 50 mm de diàmetre,
amb tapa cega d'acer
inoxidable.

mo006 0,143 h 16,91 2,42Oficial 1ª lampista.
mo098 0,071 h 14,25 1,01Ajudant lampista.
% 2,000 % 15,99 0,32Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 16,31 0,49

Total per Ut ............: 16,80

Són SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per Ut.

127 IUA020 m Subministrament i muntatge de tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de 90 mm de diàmetre exterior i 6,8
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de
material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del
tub. Realització de proves de servei.

mt37tpa020cga 1,000 m 8,77 8,77Tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes
blaves, de 75 mm de diàmetre
exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons
UNE-EN 12201-2.

mo008 0,064 h 16,91 1,08Oficial 1ª instal·lador de
gas.

mo107 0,064 h 20,65 1,32Ajudant lampista.
% 2,000 % 11,17 0,22Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 11,39 0,34

Total per m ............: 11,73

Són ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m.

128 IUA020b m Subministrament i muntatge de tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes
blaves, de 75 mm de diàmetre exterior i 6,8
mm de gruix, SDR11, PN=16 atm. Inclús p/p de
material auxiliar. Totalment muntat,
connexionat i provat per l'empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació del
tub. Realització de proves de servei.

mt37tpa020cga 1,000 m 8,77 8,77Tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes
blaves, de 75 mm de diàmetre
exterior i 6,8 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons
UNE-EN 12201-2.

mo008 0,064 h 16,91 1,08Oficial 1ª instal·lador de
gas.

mo107 0,064 h 20,65 1,32Ajudant lampista.
% 2,000 % 11,17 0,22Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 11,39 0,34

Total per m ............: 11,73

Són ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per m.

129 IUB025 m Subministrament i instal·lació de línia
subterrània de distribució de baixa tensió en
canalització entubada sota vorera formada per
4 cables unipolars RV amb conductor
d'alumini, de 50 mm² de secció, sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV i dos tubs
protectors de polietilè de doble paret, de
160 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
10 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Fins i tot fil guia i cinta de senyalització.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa.
Execució del llit de sorra per a assentament
dels tubs. Col·locació dels tubs en la rasa.
Execució del reblert envoltant de sorra.
Tendido de cables. Col·locació de la cinta de
senyalització. Connexionat.

mt01ara010 0,065 m³ 10,32 0,67Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt35aia080ah 2,000 m 6,74 13,48Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color
taronja, de 160 mm de
diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió
250 N, amb grau de protecció
IP 549 segons UNE 20324, amb
fil guia incorporat. Segons
UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun350a 4,000 m 3,14 12,56Cable unipolar RV, no
propagador de la flama, amb
conductor d'alumini classe 2
de 50 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè
reticulat (R) i coberta de
PVC (V), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV. Segons
UNE 21123-4.

mt35www030 2,000 m 0,25 0,50Cinta de senyalització de
polietilè, de 150 mm
d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA
HI HA CABLES ELÈCTRICS" i
triangle de risc elèctric.

mt35www010 0,200 Ut 1,02 0,20Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mq04dua020b 0,007 h 8,64 0,06Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq02rop020 0,053 h 8,00 0,42Picó vibrant de 80 kg, amb
placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

mq02cia020j 0,001 h 40,59 0,04Camió cisterna de 8 m³ de
capacitat.

mo020 0,060 h 23,30 1,40Oficial 1ª construcció.
mo113 0,060 h 19,47 1,17Peó ordinari construcció.
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mo003 0,190 h 16,91 3,21Oficial 1ª instal·lador de
climatització.

mo102 0,134 h 20,65 2,77Ajudant electricista.
% 2,000 % 36,48 0,73Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 37,21 1,12

Total per m ............: 38,33

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per
m.

130 IUS011 m Subministrament i muntatge de col·lector
soterrat en terreny no agressiu, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 250 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, adhesiu per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocada de
la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge de la instal·lació, començant
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona
a unir amb el líquid netejador, aplicació de
l'adhesiu i encaix de peces. Realització de
proves de servei. Execució del reblert
envoltant.

mt11tpb030e 1,050 m 15,88 16,67Tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de
250 mm de diàmetre exterior i
6,2 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1.

mt01ara010 0,373 m³ 10,32 3,85Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,046 h 32,54 1,50Retrocarregadora sobre
pneumàtics 75 CV.

mq02rop020 0,302 h 8,00 2,42Picó vibrant de 80 kg, amb
placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

mo041 0,244 h 23,30 5,69Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,117 h 20,68 2,42Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 32,55 0,65Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,20 1,00

Total per m ............: 34,20

Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m.
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131 IUS011b m Subministrament i muntatge de col·lector
soterrat en terreny no agressiu, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 315 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, adhesiu per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocada de
la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge de la instal·lació, començant
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona
a unir amb el líquid netejador, aplicació de
l'adhesiu i encaix de peces. Realització de
proves de servei. Execució del reblert
envoltant.

mt11tpb030f 1,050 m 24,70 25,94Tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de
315 mm de diàmetre exterior i
7,7 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1.

mt01ara010 0,433 m³ 10,32 4,47Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,055 h 32,54 1,79Retrocarregadora sobre
pneumàtics 75 CV.

mq02rop020 0,350 h 8,00 2,80Picó vibrant de 80 kg, amb
placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

mo041 0,280 h 23,30 6,52Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,134 h 20,68 2,77Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 44,29 0,89Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 45,18 1,36

Total per m ............: 46,54

Són QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m.
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132 IUS011c m Subministrament i muntatge de col·lector
soterrat en terreny no agressiu, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent
mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins
als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús p/p de
accessoris, peces especials, adhesiu per a
muntatge, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocada de
la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge de la instal·lació, començant
per l'extrem de capçalera. Neteja de la zona
a unir amb el líquid netejador, aplicació de
l'adhesiu i encaix de peces. Realització de
proves de servei. Execució del reblert
envoltant.

mt11tpb030c 1,050 m 13,31 13,98Tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de
160 mm de diàmetre exterior i
4 mm d'espessor, segons
UNE-EN 1401-1.

mt01ara010 0,294 m³ 10,32 3,03Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mq01ret020b 0,034 h 32,54 1,11Retrocarregadora sobre
pneumàtics 75 CV.

mq02rop020 0,237 h 8,00 1,90Picó vibrant de 80 kg, amb
placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

mo041 0,196 h 23,30 4,57Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,094 h 20,68 1,94Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 26,53 0,53Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,06 0,81

Total per m ............: 27,87

Són VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per
m.
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133 IUS052 Ut Formació de pou de registre de formigó en
massa "in situ", de 1,00 m de diàmetre
interior i 1,6 m d'altura útil interior,
format per: solera de 25 cm d'espessor de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament
armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, cos i con
asimètric del pou, de 20 cm d'espessor, de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, conformats
mitjançant encofrats metàl·lics amortitzables
en 20 usos, amb tancament de tapa circular i
marc de ferro colat classe B-125 segons
UNE-EN 124, instal·lat en voreres, zones per
als vianants o aparcaments comunitaris.
Inclús preparació del fons de l'excavació,
formació de canal en el fons del pou amb
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb, empalmament
i rejuntat de la trobada dels col·lectors amb
el pou i segellat de junts amb morter, rebut
de patí, anellat superior, rebut de marc,
ajustament entre tapa i marc i enrasament de
la tapa amb el paviment. Totalment muntat,
connexionat i provat mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu), sense incloure l'excavació ni
el replé del extradós.
Inclou: Replanteig i traçat del pou en planta
i alçat. Eliminació de les terres soltes del
fons de l'excavació. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de
l'encofrat metàl·lic per a formació del cos i
del con asimètric del pou. Abocament i
compactació del formigó en formació de pou.
Retirada de l'encofrat. Formació del canal en
el fons del pou. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pou. Segellat de juntes.
Col·locació dels pates. Col·locació de marc,
tapa de registre i accessoris. Realització de
proves de servei.

mt10haf010pnc 0,675 m³ 94,42 63,73Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt07ame010n 2,250 m² 3,14 7,07Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn 1,405 m³ 78,23 109,91Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt08epr010b 0,055 m 510,47 28,08Encofrat per a formació de
cos de pou de secció
circular, D=100, de xapa
metàl·lica reutilitzable,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge.

mt08epr020b 0,050 Ut 317,11 15,86Encofrat per a formació de
con asimètric de pou de
secció circular, (100/60-40),
de xapa metàl·lica
reutilitzable, inclús p/p
d'accessoris de muntatge.

mt46phm050 4,000 Ut 3,74 14,96Pate de polipropilè conformat
en U, per pou, de 330x160 mm,
secció transversal de D=25
mm, segons UNE-EN 1917.
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mt46tpr010a 1,000 Ut 37,76 37,76Tapa circular i marc de
foneria dúctil de 660 mm de
diàmetre exterior i 40 mm
d'alçada, pas lliure de 550
mm, per pou, classe B-125
segons UNE-EN 124. Tapa
revestida amb pintura
bituminosa i marc sense
tancament ni junt.

mo041 7,720 h 23,30 179,88Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 3,860 h 20,68 79,82Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 537,07 10,74Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 547,81 16,43

Total per Ut ............: 564,24

Són CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per Ut.

134 IUS072 Ut Formació de pericó de pas soterrada, de
formigó en massa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb,
de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre
solera de formigó en massa de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del
2%, amb el mateix tipus de formigó, tancada
superiorment amb marc i tapa de ferro colat
classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús
encofrat metàl·lic recuperable amortitzable
en 20 usos, col·lector de connexió de PVC, de
tres entrades i una sortida, amb tapa de
registre, per a trobades, assentant-lo
convenientment amb el formigó en el fons del
pericó, excavació mecànica i reblert de
l'extradós amb material de grava ciment,
connexions de conduccions i acabaments.
Totalment muntat, connexionat i provat
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig del pericó. Excavació amb
mitjans mecànics. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de l'encofrat metàl·lic.
Abocament i compactació del formigó en
formació de l'arqueta. Retirada de
l'encofrat. Acoblament i rejuntat dels
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó
per a formació de pendents i col·locació del
col·lector de connexió de PVC en el fons del
pericó. Col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Eliminació
de restes, neteja final i retirada
d'enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre camió
o contenidor. Realització de proves de
servei.

mt10hmf010kn 0,265 m³ 78,23 20,73Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt11var130 1,000 Ut 37,44 37,44Col·lector de connexió de
PVC, amb tres entrades i una
sortida, amb tapa de
registre.
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mt08epr030b 0,050 Ut 230,67 11,53Encofrat per a formació
d'arquetes de secció quadrada
de 50x50x50 cm, de xapa
metàl·lica reutilitzable,
inclús p/p d'accessoris de
muntatge.

mt11tfa010b 1,000 Ut 39,84 39,84Marc i tapa de ferro colat,
50x50 cm, per pericó
registrable, classe B-125
segons UNE-EN 124.

mt01arr010a 0,419 t 6,20 2,60Grava de pedrera, de 19 a 25
mm de diàmetre.

mq01ret020b 0,060 h 32,54 1,95Retrocarregadora sobre
pneumàtics 75 CV.

mo041 1,168 h 23,30 27,21Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,880 h 20,68 18,20Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 159,50 3,19Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 162,69 4,88

Total per Ut ............: 167,57

Són CENT  SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET
CÈNTIMS per Ut.

135 IUS091 Ut Subministrament i muntatge d'embornal
prefabricat de formigó fck=25 MPa, de
50x30x60 cm de mides interiors, per a
recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre
sola de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil
normalitzada, classe C-250 segons UNE-EN 124,
compatible amb superfícies de llamborda,
formigó o asfalt en calent, abatible i
antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment
instal·lat i connexionat a la xarxa general
de desguàs, incloent el reblert de l'extradós
amb material granular i sense incloure
l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en
planta i alçat. Excavació. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat
i compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació del embornal prefabricat.
Acoblament i rejuntat del embornal al
col·lector. Reblert de l'extradós.
Col·locació del marc i la reixeta.

mt11arh011a 1,000 Ut 21,63 21,63Embornal amb fons i sortida
frontal, registrable,
prefabricada de formigó
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
mesures interiors, per
sanejament.

mt11rej010a 1,000 Ut 24,92 24,92Marc i reixeta de foneria
dúctil, classe C-250 segons
UNE-EN 124, abatible i
proveïda de cadena
antirobatori, de 300x300 mm,
per a embornal, fins i tot
revestiment de pintura
bituminosa i relleus
antilliscants en la part
superior.

mt10hmf010Mp 0,048 m³ 53,20 2,55Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mt01arr010a 0,529 t 6,20 3,28Grava de pedrera, de 19 a 25
mm de diàmetre.

mo041 0,573 h 23,30 13,35Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,573 h 20,68 11,85Ajudant construcció d'obra
civil.
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% 2,000 % 77,58 1,55Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 79,13 2,37

Total per Ut ............: 81,50

Són VUITANTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per Ut.

136 IUT020 Ut Subministrament i instal·lació de pericó de
formigó armat, de 700x700 mm de dimensions
interiors, 950x950x1050 mm de dimensions
exteriors, amb tapa de ferro colat classe
D-400, per a xarxes de serveis, col·locada
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I
de 10 cm de gruix. Inclús p/p d'abocament i
compactació del formigó per a la formació de
solera, embocadura de conductes, connexions i
acabats. Totalment muntada, sense incloure
l'excavació ni el reblert perimetral
posterior.
Inclou: Replanteig del pericó. Eliminació de
les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació
de solera. Col·locació de l'arqueta.
Connexionat de tubs de la canalització.
Col·locació d'accessoris.

mt10hmf010Mm 0,090 m³ 56,28 5,07Formigó HM-20/B/20/I,
fabricat en central.

mt40iar110a 1,000 Ut 393,46 393,46Pericó de formigó armat, de
700x700 mm de dimensions
interiors, 950x950x1050 mm de
dimensions exteriors, amb
tapa de ferro colat classe
D-400 segons UNE-EN 124.

mt40www050 1,000 Ut 1,42 1,42Material auxiliar per a
infrastructura de
telecomunicacions.

mq04cag010a 0,215 h 46,10 9,91Camió amb grua de fins a 6 t.
mo041 0,891 h 23,30 20,76Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,891 h 20,68 18,43Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 449,05 8,98Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 458,03 13,74

Total per Ut ............: 471,77

Són QUATRE-CENTS SETANTA-U EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS per Ut.
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137 LCL060 Ut Subministrament i muntatge de fusteria
d'alumini, anoditzat natural, amb un gruix
mínim de 15 micres, per a conformat de
finestra d'alumini, corredissa simple, de
100x100 cm, sèrie bàsica, formada per dues
fulles, i amb bastiment de base. Gruix i
qualitat del procés d'anoditzat garantit pel
segell EWAA-EURAS. Composta per perfils
extrusionats formant marcs i fulles de 1,5 mm
d'espessor mínim en perfils estructurals.
Accessoris, ferraments de penjar i obertura,
juntes d'envidriament de EPDM, cargols d'acer
inoxidable, elements de estanquitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats. Inclús p/p d'urpes de fixació
segellat perimetral de junts mitjançant un
cordó de silicona neutra i ajust final en
obra. Elaborada en taller, amb classificació
a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a
la resistència a la força del vent segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada per
la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust
final de les fulles. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt25pem015a 4,000 m 3,38 13,52Bastiment de base d'alumini
de 30x20x1,5 mm, ensamblat
mitjançant esquadres i
proveït de patilles per a la
fixació del mateix a l'obra.

mt25pfx110a 2,000 m 4,93 9,86Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de
marc lateral sense guia de
persiana, gamma bàsica, amb
el certificat de qualitat
EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx120a 1,000 m 6,21 6,21Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de
marc guia superior, gamma
bàsica, amb el certificat de
qualitat EWAA-EURAS
(QUALANOD).

mt25pfx125a 1,000 m 8,89 8,89Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de
marc guia inferior, gamma
bàsica, amb el certificat de
qualitat EWAA-EURAS
(QUALANOD).

mt25pfx130a 1,980 m 5,06 10,02Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de
fulla horitzontal, gamma
bàsica, inclús junta exterior
del vidre i pelfes, amb el
certificat de qualitat
EWAA-EURAS (QUALANOD).
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mt25pfx135a 1,900 m 5,60 10,64Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de
fulla vertical lateral, gamma
bàsica, inclús junta exterior
del vidre i pelfes, amb el
certificat de qualitat
EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx140a 1,900 m 5,54 10,53Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de
fulla vertical central, gamma
bàsica, inclús junta exterior
del vidre i pelfa, amb el
certificat de qualitat
EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt25pfx030a 2,720 m 1,96 5,33Perfil d'alumini anoditzat
natural, per a conformat de
rivet, gamma bàsica, inclús
junta interior del vidre i
part proporcional de grapes,
amb el certificat de qualitat
EWAA-EURAS (QUALANOD).

mt15sja100 0,140 Ut 3,13 0,44Cartutx de massilla de
silicona neutra.

mt25pfx200cb 1,000 Ut 12,98 12,98Kit compost per escaires,
tapes de condensació i
sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra
corredissa de dues fulles.

mo018 5,624 h 16,37 92,06Oficial 1ª construcció.
mo059 5,681 h 20,76 117,94Ajudant serraller.
% 2,000 % 298,42 5,97Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 304,39 9,13

Total per Ut ............: 313,52

Són TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS per Ut.

138 LVP010 m² Subministrament i col·locació de lluna polida
incolora, 4 mm, fixada sobre fusteria amb
sola mitjançant falques de recolzament
perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora (no acrílica),
compatible amb el material suport. Inclús
talls del vidre i col·locació de rivets.
Inclou: Neteja de tot tipus de matèries o
brutícia que pogués haver-s'hi dipositat en
l'interior dels perfils. Col·locació, calçat,
muntatge i ajustament en la fusteria.
Segellat final d'estanquitat.

mt21vpi010a 1,006 m² 13,21 13,29Lluna polida incolora, 4 mm.
Segons UNE-EN 410 i UNE-EN
673.

mt21vva010 3,500 m 0,85 2,98Closa de juntes mitjançant
l'aplicació amb pistola de
silicona sintètica incolora.

mt21vva021 1,000 Ut 1,01 1,01Material auxiliar per la
col·locació de vidres.

mo055 0,238 h 25,16 5,99Oficial 1ª vidrier.
mo110 0,238 h 22,33 5,31Ajudant vidrier.
% 2,000 % 28,58 0,57Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 29,15 0,87

Total per m² ............: 30,02

Són TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m².
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139 MDB030 m² Formació de paviment esportiu per a camp de
futbol, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", format per gespa sintètica,
Compograss MR 60/8.2 (12.0), compost de flocs
rectes de 5/8" bicolor amb nervi central, de
fibra 100% polietilè, monofilament, resistent
als raigs UV, 12000 decitex, 300 micres de
gruix en base de floc, 140 micres de gruix en
centre de floc, teixits sobre base de
polipropilè reforçada amb una capa de feltre,
amb termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm
d'altura de pel, de 62 mm d'altura total de
moqueta, 3297 g/m² i 8190 flocs/m², amb
línies de joc de gespa sintètica, Compograss
MR 60/8.2 Línea Blanca, color blanc, banda
d'unió de geotèxtil, Jointing Tape i adhesiu
de poliuretà bicomponent, llastrat amb 20
kg/m² d'àrid silici, de granulometria
compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de
gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm.
Inclús p/p de replanteig, marcat i tall de
línies de joc. Totalment instal·lat sobre
superfície base no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig de les mesures del camp.
Col·locació de la gespa sintètica.
Replanteig, marcat i tall de les línies de
joc. Col·locació de la gespa sintètica per a
les línies de joc. Llastrat de la superfície.

mt47cit280f 1,000 m² 14,46 14,46Gespa sintètica, Compograss
MR 60/8.2 (12.0) "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA",
compost de flocs rectes de
5/8" bicolor amb nervi
central, de fibra 100%
polietilè, monofilament,
resistent als raigs UV, 12000
decitex, 300 micres de gruix
en base de floc, 140 micres
de gruix en centre de floc,
teixits sobre base de
polipropilè reforçada amb una
capa de feltre, amb
termofixat i segellat amb
làtex, de 60 mm d'altura de
pel, de 62 mm d'altura total
de moqueta, 3297 g/m² i 8190
flocs/m², subministrat en
rotllos.

mt47cit285f 0,040 m² 14,46 0,58Gespa sintètica, Compograss
MR 60/8.2 Línea Blanca
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", color blanc,
subministrat en rotllos, per
a línies de joc.

mt47cit260b 0,120 kg 4,84 0,58Adhesiu de poliuretà
bicomponent "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA".

mt47cit250e 0,480 m 1,12 0,54Banda d'unió de geotèxtil,
Jointing Tape "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de
300 mm d'amplada, per a camps
de futbol de gespa sintètica,
subministrat en rotllos.

mt47cit004b 20,000 kg 0,11 2,20Àrid silici, de granulometria
compresa entre 0,4 i 0,8 mm
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", subministrat en
sacs.

mt47cit270b 11,000 kg 0,20 2,20Gransa de cautxú, d'entre 0,8
i 2,5 mm "COMPOSAN INDUSTRIAL
Y TECNOLOGÍA".

mq07cel010 0,003 h 24,80 0,07Carretó elevador dièsel de
doble tracció de 8 t.
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mq11ext020 0,004 h 46,94 0,19Estenedora fibril·ladora per
a gespa sintètica.

mo041 0,049 h 23,30 1,14Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,049 h 20,68 1,01Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 22,97 0,46Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,43 0,70

Total per m² ............: 24,13

Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m².

140 MDR020 m² Formació de paviment esportiu per a pista
poliesportiva, sistema Sportlife S/Hormigón
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", de 1 mm
d'espessor total aproximat, obtingut
mitjançant l'aplicació successiva d'una capa
de regularització i condicionament de la
superfície, amb morter bicomponent, Epoxán
Sportseal, a base de resines epoxi i
càrregues minerals calibrades (rendiment
aproximat de 0,8 kg/m²), aplicada amb rastell
de goma, sobre superfície suport cimentosa
(no inclosa en aquest preu); tres capes amb
morter bicomponent, Compomix, color blau,
acabat texturitzat, a base de resines
acrílic-epoxi, càrregues minerals calibrades
i pigments (rendiment aproximat de 0,4 kg/m²
per capa), deixant assecar totalment la capa
prèvia abans d'aplicar la següent capa i una
capa de segellat amb pintura a l'aigua
bicomponent, Compopaint, color blau, a base
de resines acrílic-epoxi, càrregues
micronitzades i pigments (rendiment aproximat
de 0,3 kg/m²), aplicada amb corró, pistola o
rastell de goma. Inclús p/p de neteja de la
superfície suport i neteja final de la
superfície acabada. Sense incloure la
preparació de la superfície suport existent,
els junts de construcció, de retracció i de
dilatació, ni els junts perimetrals.
Inclou: Neteja de la superfície suport.
Replanteig de les juntes i draps de treball.
Aplicació, amb rastell de goma, de la capa de
regularització i condicionament de la
superfície. Aplicació de les successives
capes que formen el paviment esportiu.
Assecat de cada capa abans d'aplicar la
següent, incloent raspat, escombrada i bufat
de les imperfeccions. Neteja final del
paviment.

mt47cit090b 0,800 kg 3,65 2,92Morter bicomponent, Epoxán
Sportseal "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", a
base de resines epoxi i
càrregues minerals
calibrades.

mt47cit020f 1,200 kg 5,78 6,94Morter bicomponent, Compomix
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", color blau,
acabat texturitzat, a base de
resines acrílic-epoxi,
càrregues minerals calibrades
i pigments.
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mt47cit110f 0,057 kg 6,66 0,38Pintura a l'aigua
bicomponent, Compopaint
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", color blau, a
base de resines
acrílic-epoxi, càrregues
micronitzades i pigments.

mo041 0,284 h 23,30 6,62Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,284 h 20,68 5,87Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 22,73 0,45Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,18 0,70

Total per m² ............: 23,88

Són VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per
m².

141 MPB010 m² Formació de paviment asfàltic de 4 cm de
gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC22 bin D, per a capa
intermèdia, de composició densa, amb àrid
granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració. Inclús p/p de
comprovació de l'anivellació de la superfície
suport, replanteig del gruix del paviment i
neteja final. Sense incloure la preparació de
la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa.
Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa.
Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja
bituminosa.

mt47aag020gd 0,115 t 52,85 6,08Barreja bituminosa contínua
en calent AC22 bin D, per a
capa intermèdia, de
composició densa, amb àrid
granític de 22 mm de
grandària màxima i betum
asfàltic de penetració,
segons UNE-EN 13108-1.

mq11ext030 0,001 h 75,77 0,08Estenedora asfàltica de
cadenes 110 CV.

mq02ron010a 0,001 h 15,64 0,02Corró vibrant tàndem
autopropulsat, de 2300 kg,
amplada de treball 105 cm.

mq11com010 0,001 h 54,89 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,003 h 23,30 0,07Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,013 h 20,68 0,27Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 6,57 0,13Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,70 0,20

Total per m² ............: 6,90

Són SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m².
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142 MPB010b m² Formació de paviment asfàltic de 3 cm de
gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent AC16 surf S, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid
calcari de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració. Inclús p/p de
comprovació de l'anivellació de la superfície
suport, replanteig del gruix del paviment i
neteja final. Sense incloure la preparació de
la capa base existent.
Inclou: Transport de la barreja bituminosa.
Extensió de la barreja bituminosa.
Compactació de la capa de barreja bituminosa.
Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de barreja
bituminosa.

mt47aag020aa 0,092 t 43,80 4,03Barreja bituminosa contínua
en calent de composició
densa, tipus D12, amb àrid
granític i betum asfàltic de
penetració.

mq11ext030 0,001 h 75,77 0,08Estenedora asfàltica de
cadenes 110 CV.

mq02ron010a 0,001 h 15,64 0,02Corró vibrant tàndem
autopropulsat, de 2300 kg,
amplada de treball 105 cm.

mq11com010 0,001 h 54,89 0,05Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,002 h 23,30 0,05Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,011 h 20,68 0,23Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 4,46 0,09Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,55 0,14

Total per m² ............: 4,69

Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m².
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143 MPC010 m² Formació de paviment continu de formigó
imprès de 15 cm de gruix, amb junts,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/I fabricat
en central, i abocament amb bomba, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, sobre separadors homologats;
acolorit i endurit superficialment mitjançant
espolsada amb morter decoratiu de rodolament
per a paviment de formigó color blanc,
compost de ciment, àrids de sílice, additius
orgànics i pigments, rendiment 4,5 kg/m²;
acabat imprès en relleu mitjançant estampació
amb motlles de goma, prèvia aplicació de
desemmotllant en pols color blanc i segellat
final mitjançant aplicació de resina
impermeabilitzant d'acabat. Inclús p/p de
preparació de la superfície de recolzament
del formigó; col·locació i retirada
d'encofrats, execució de junts de
construcció; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes,
boneres, caixes sifòniques, etc.) de les
xarxes d'instal·lacions executades sota el
paviment; extensió, reglejat, aplicació
d'additius i curació. Neteja final del
formigó mitjançant projecció d'aigua a
pressió. Sense incloure l'execució de la base
de recolzament ni la dels junts de dilatació
i de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció, de dilatació i de
retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de
nivells. Reg de la superfície base.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Anivellat i
remolinat manual del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter acolorit
endurecedor. Aplicació del desmoldejant fins
a aconseguir una cobriment total. Impressió
del formigó mitjançant motlles. Retirada
d'encofrats. Neteja de la superfície de
formigó, mitjançant màquina hidronetejadora
d'aigua a pressió. Aplicació de la resina
d'acabat.

mt07aco020j 2,000 Ut 0,04 0,08Separador homologat per
paviments continus.

mt07ame010d 1,200 m² 1,31 1,57Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010gea 0,158 m³ 67,13 10,61Formigó HA-25/B/20/I,
fabricat en central.

mt09wnc011eE 4,500 kg 0,54 2,43Morter decoratiu de
rodolament per a formigó
imprès color blanc, compost
de ciment, sorra de sílice,
additius orgànics i pigments.

mt09wnc020f 0,200 kg 2,61 0,52Desemmotllant en pols color
blanc, aplicat en paviments
continus de formigó imprès,
compost de càrregues,
pigments i additius orgànics.

Annex de justificació de preus Pàgina 84

Num. Codi Ut Descripció Total



mt09wnc030a 0,250 kg 3,54 0,89Resina impermeabilitzant,
aplicada per la cura i
segellament de paviments
continus de formigó imprès,
composta de resina sintètica
en dispersió aquosa i
additius específics.

mq06vib020 0,026 h 4,40 0,11Regla vibrant de 3 m.
mq08lch040 0,032 h 6,90 0,22Hidronetejadora a pressió.
mq06bhe010 0,007 h 160,33 1,12Camió bomba estacionat a

obra, per bombeig de formigó.
Inclús p/p de desplaçament.

mo041 0,466 h 23,30 10,86Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,618 h 20,68 12,78Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 41,19 0,82Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 42,01 1,26

Total per m² ............: 43,27

Són QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per
m².

144 NAA010 m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació
interior d'A.C.S., encastada en parament, per
la distribució de fluids calents (de +40°C a
+60°C), format per camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 13,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de
gruix.

mt17coe055aa 1,050 m 0,93 0,98Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, amb un elevat
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua, de
13,0 mm de diàmetre interior
i 9,5 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,020 l 9,38 0,19Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo049 0,070 h 16,37 1,15Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,070 h 14,27 1,00Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 3,32 0,07Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,39 0,10

Total per m ............: 3,49

Són TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m.
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145 NAA010b m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació
interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +60°C a +100°C), format per
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.

mt17coe070dd 1,050 m 12,31 12,93Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de
diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,018 l 9,38 0,17Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo049 0,079 h 16,37 1,29Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,079 h 14,27 1,13Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 15,52 0,31Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,83 0,47

Total per m ............: 16,30

Són SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m.

146 NAA010c m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació
interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +60°C a +100°C), format per
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.

mt17coe070ed 1,050 m 13,22 13,88Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 19 mm de
diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,021 l 9,38 0,20Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo049 0,084 h 16,37 1,38Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,084 h 14,27 1,20Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 16,66 0,33Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,99 0,51

Total per m ............: 17,50

Són DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.
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147 NAA010d m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació
interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +60°C a +100°C), format per
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.

mt17coe070fd 1,050 m 14,46 15,18Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 23 mm de
diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,026 l 9,38 0,24Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo049 0,089 h 16,37 1,46Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,089 h 14,27 1,27Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 18,15 0,36Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 18,51 0,56

Total per m ............: 19,07

Són DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS per m.

148 NAA010e m Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació
interior d'A.C.S., col·locada
superficialment, per la distribució de fluids
calents (de +60°C a +100°C), format per
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29
mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix.

mt17coe070hd 1,050 m 16,30 17,12Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 29 mm de
diàmetre interior i 25 mm de
gruix, a força de cautxú
sintètic flexible,
d'estructura cel·lular
tancada.

mt17coe110 0,033 l 9,38 0,31Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

mo049 0,098 h 16,37 1,60Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,098 h 14,27 1,40Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 20,43 0,41Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,84 0,63

Total per m ............: 21,47

Són VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.
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149 NAF010 m² Aïllament per l'interior en façana de doble
fulla de fàbrica cara vista format per escuma
rígida de poliuretà projectat de 40 mm
d'espessor mínim, 35 kg/m³ de densitat
mínima, aplicat mitjançant projecció
mecànica.

mt16pop010o 1,000 m² 3,19 3,19Escuma rígida de poliuretà
projectat "in situ", densitat
mínima 35 kg/m³, gruix medi
mínim 40 mm.

mq08mpa030 0,093 h 14,22 1,32Maquinària per a projecció de
productes aïllants.

mo028 0,118 h 16,37 1,93Oficial 1ª aplicador de
productes aïllants.

mo063 0,118 h 14,27 1,68Ajudant aplicador de
productes aïllants.

% 2,000 % 8,12 0,16Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,28 0,25

Total per m² ............: 8,53

Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m².

150 NAK010 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en
contacte amb el terreny format per plafó
rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ
1250 "KNAUF INSULATION", de superfície llisa
i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
600x1250 mm i 50 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
1,45 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), col·locat a la base de la solera,
cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor, preparat per a rebre una solera
de morter o formigó (no inclosa en aquest
preu).

mt16pki010ae 1,100 m² 13,26 14,59Plafó rígid de poliestirè
extrudit Polyfoam C4 LJ 1250
"KNAUF INSULATION", segons
UNE-EN 13164, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 600x1250 mm i
50 mm de gruix, resistència
tèrmica 1,45 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), 300 kPa de
resistència a compressió,
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua
150, calor específic 1400
J/kgK, Euroclasse E de
reacció al foc; d'aplicació
en murs soterrats, soleres en
contacte amb el terreny,
cobertes invertides amb
tràfic de vianants i en
cobertes inclinades sota
teules col·locades sobre
llistons.

mt17poa010b 1,100 m² 0,13 0,14Film de polietilè de 0,20 mm
de gruix.

mt16aaa030 0,400 m 0,24 0,10Cinta autoadhesiva per closa
de juntes.

mo049 0,139 h 16,37 2,28Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,139 h 14,27 1,98Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 19,09 0,38Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 19,47 0,58

Total per m² ............: 20,05

Són VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m².

151 NAK020 m² Aïllament tèrmic vertical de soleres en
contacte amb el terreny format per plafó
rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ
1250 "KNAUF INSULATION", de superfície llisa
i mecanitzat lateral de mitja mossa, de
600x1250 mm i 40 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
1,15 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), col·locat en el perímetre de la
solera, cobert amb un film de polietilè de
0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una
solera de morter o formigó (no inclosa en
aquest preu).

mt16pki010ac 1,100 m² 10,60 11,66Plafó rígid de poliestirè
extrudit Polyfoam C4 LJ 1250
"KNAUF INSULATION", segons
UNE-EN 13164, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 600x1250 mm i
40 mm de gruix, resistència
tèrmica 1,15 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), 300 kPa de
resistència a compressió,
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua
150, calor específic 1400
J/kgK, Euroclasse E de
reacció al foc; d'aplicació
en murs soterrats, soleres en
contacte amb el terreny,
cobertes invertides amb
tràfic de vianants i en
cobertes inclinades sota
teules col·locades sobre
llistons.

mt17poa010b 1,100 m² 0,13 0,14Film de polietilè de 0,20 mm
de gruix.

mt16aaa030 0,400 m 0,24 0,10Cinta autoadhesiva per closa
de juntes.

mo049 0,158 h 16,37 2,59Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,158 h 14,27 2,25Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 16,74 0,33Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,07 0,51

Total per m² ............: 17,58

Són DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m².
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152 NAL010 m² Aïllament tèrmic i acústic de sòls flotants
format per plafó de llana mineral natural
(LMN) no revestit, Ultracoustic Suelo TPT 01
"KNAUF INSULATION", de 20 mm d'espessor,
segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 0,6
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK),
tapat amb film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor, preparat per a rebre una solera
de morter o formigó (no inclosa en aquest
preu).

mt16lki010eab 1,100 m² 5,33 5,86Plafó de llana mineral
natural (LMN) no revestit,
Ultracoustic Suelo TPT 01
"KNAUF INSULATION", de 20 mm
d'espessor, segons UNE-EN
13162, resistència tèrmica
0,6 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,032 W/(mK),
Euroclasse A2-s1,d0 de
reacció al foc, amb codi de
designació MW-EN
13162-T6-AFr5-SD10-CP5,
d'aplicació com aïllant
tèrmic i acústic a soroll
d'impacte en sòls flotants.

mt17poa010b 1,100 m² 0,13 0,14Film de polietilè de 0,20 mm
de gruix.

mt16aaa030 0,250 m 0,24 0,06Cinta autoadhesiva per closa
de juntes.

mo049 0,073 h 16,37 1,20Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,073 h 14,27 1,04Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 8,30 0,17Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,47 0,25

Total per m² ............: 8,72

Són VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m².

153 NAO030 m² Aïllament entre muntants en extradossat
autoportant de plaques (no incloses en aquest
preu), format per plafó de llana de vidre,
segons UNE-EN 13162, sense revestiment, de 45
mm d'espessor.

mt16lva060a 1,050 m² 2,29 2,40Plafó de llana de vidre,
segons UNE-EN 13162, sense
revestiment, de 45 mm
d'espessor, resistència
tèrmica 1,25 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), Euroclasse A1 de
reacció al foc, amb codi de
designació MW-UNE-EN
13162-T3-MU1.

mo049 0,047 h 16,37 0,77Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,047 h 14,27 0,67Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 3,84 0,08Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,92 0,12

Total per m² ............: 4,04

Són QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².
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154 NAQ010 m² Aïllament per l'exterior en cobertes
inclinades format per poliuretà projectat 35
kg/m³, espessor 60 mm, sobre superfície
suport existent.

mt16poc010e 1,050 m² 9,66 10,14Escuma rígida de poliuretà
projectat "in situ", densitat
mínima 35 kg/m³, gruix medi
mínim 60 mm, aplicat en
cobertes inclinades, segons
UNE 92120-2.

mq08mpa030 0,093 h 14,22 1,32Maquinària per a projecció de
productes aïllants.

mo028 0,172 h 16,37 2,82Oficial 1ª aplicador de
productes aïllants.

mo063 0,172 h 14,27 2,45Ajudant aplicador de
productes aïllants.

% 2,000 % 16,73 0,33Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 17,06 0,51

Total per m² ............: 17,57

Són DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m².

155 NAT010 m² Aïllament acústic sobre fals sostre format
per plafó de llana mineral natural (LMN), no
revestit, subministrat en rotllos,
Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm
d'espessor.

mt16lki020cbb 1,050 m² 2,79 2,93Plafó de llana mineral
natural (LMN), no revestit,
subministrat en rotllos,
Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 45 mm
d'espessor, segons UNE-EN
13162, resistència tèrmica
1,2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,037 W/(mK),
Euroclasse A1 de reacció al
foc, amb codi de designació
MW-EN 13162-T2-AFr5,
d'aplicació com aïllant
tèrmic i acústic en envans i
extradossats de guix laminat,
tancaments verticals i
particions de fàbrica.

mo049 0,065 h 16,37 1,06Oficial 1ª muntador
d'aïllaments.

mo092 0,065 h 14,27 0,93Ajudant muntador
d'aïllaments.

% 2,000 % 4,92 0,10Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,02 0,15

Total per m² ............: 5,17

Són CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².

156 PAR001 Ut Aixeta automescladora temporitzada per a
dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4'' i
sortida de 3/4'', totalment instal·lada,
connectat i provada

Sense descomposició 160,40
3,000 % Costos indirectes 160,40 4,81

Total per Ut ............: 165,21

Són CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
per Ut.
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157 PAR002 Ut Desfibrilador automàtic amb teleasistència

Sense descomposició 1.180,00
3,000 % Costos indirectes 1.180,00 35,40

Total per Ut ............: 1.215,40

Són MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
per Ut.

158 PAR003 Ut Cadira

Sense descomposició 50,00
3,000 % Costos indirectes 50,00 1,50

Total per Ut ............: 51,50

Són CINQUANTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per Ut.

159 PAR004 Ut Taula quadrada de 0,8x0,8 m2

Sense descomposició 40,00
3,000 % Costos indirectes 40,00 1,20

Total per Ut ............: 41,20

Són QUARANTA-U EUROS AMB VINT CÈNTIMS per Ut.

160 PAR005 Ut Armari de 2 m d'alçada, 0,4 m de fondària i
1,3 m d'amplada

Sense descomposició 270,00
3,000 % Costos indirectes 270,00 8,10

Total per Ut ............: 278,10

Són DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS
per Ut.

161 PAR006 Ut Llitera per a infermeria

Sense descomposició 300,00
3,000 % Costos indirectes 300,00 9,00

Total per Ut ............: 309,00

Són TRES-CENTS NOU EUROS per Ut.

162 PAR007 Ut Pissarra blanca amb camp de futbol per a
tàctiques, amb rotulador i esborrador

Sense descomposició 50,00
3,000 % Costos indirectes 50,00 1,50

Total per Ut ............: 51,50

Són CINQUANTA-U EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per Ut.

163 PAR008 ut Seient per a graderia, clavat directament
sobre graderia de formigó. Color blau.

Sense descomposició 11,65
3,000 % Costos indirectes 11,65 0,35

Total per ut ............: 12,00

Són DOTZE EUROS per ut.
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164 PAR009 ut Seient per a graderia, clavat directament
sobre graderia de formigó. Color vermell.

Sense descomposició 11,65
3,000 % Costos indirectes 11,65 0,35

Total per ut ............: 12,00

Són DOTZE EUROS per ut.

165 PAR010 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, inclòs càrrega manual sobre camió
o contenidor

Sense descomposició 9,64
3,000 % Costos indirectes 9,64 0,29

Total per m ............: 9,93

Són NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m.

166 PAR011 ut Retirada d'elements existents ancorats al
terreny (2 porteries de futbol 11, 2
porteries de futbol 7, 1 marcador, 2
banquetes), enderroc de daus de formigó i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 436,89
3,000 % Costos indirectes 436,89 13,11

Total per ut ............: 450,00

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per ut.

167 PAR012 m Arrencada de tanques de publicitat existents
als extrems del camp, inclosa càrrega sobre
camió o contenidor

Sense descomposició 9,93
3,000 % Costos indirectes 9,93 0,30

Total per m ............: 10,23

Són DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m.

168 PAR013 m Arrencada de tanca de simple torsió de 3 m
d'alçària, amb pals i rigiditzadors, inclòs
fonamentació i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Sense descomposició 6,05
3,000 % Costos indirectes 6,05 0,18

Total per m ............: 6,23

Són SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m.

169 PAR014 m2 Reg d'adherència amb betum asfàltic modificat
amb polímers tipus PMB 45/80-60(BM-3B), amb
dotació 1 kg/m2

Sense descomposició 0,83
3,000 % Costos indirectes 0,83 0,02

Total per m2 ............: 0,85

Són VUITANTA-CINC CÈNTIMS per m2.
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170 PAR015 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa
catiònica tipus C50BF5 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

Sense descomposició 0,87
3,000 % Costos indirectes 0,87 0,03

Total per m2 ............: 0,90

Són NORANTA CÈNTIMS per m2.

171 PAR016 m Canal de formigó polímer sense pendent, model
ULMA DP200 10R de poligras amb un lateral
superior dentada per drenar el camp. Amplada
exterior 290mm i 350mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa de polipropilè
nervada. Inclòs part proporcional de reixes
de fosa nervada C-250 en pas de porta de
vianants i vehicles. Col·locada sobre base i
laterals de formigó amb solera de 50 mm de
gruix i parets de 30 cm i 20 cm de gruix i
connexió a xarxa de sanejament. Inclou peces
especials.

Sense descomposició 59,80
3,000 % Costos indirectes 59,80 1,79

Total per m ............: 61,59

Són SEIXANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per
m.

172 PAR017 m Subministre i col·locació de barana d'acer
galvanitzat en calent, formada per muntants i
travesser tubular de D50mm i 3 mm de gruix,
muntants cada 200 cm, de 100 a 140 cm
d'alçària com a màxim, inclou ancoratge a
fonament perimetral. Inclòs la part
proporcinal de portes tant corredisses com
batents, segons plànols de projecte. Inclou
la fixació o ancorat al paviment de formigó
amb perforació del paviment amb taladre doró
i reomplenat amb sika grout

Sense descomposició 32,81
3,000 % Costos indirectes 32,81 0,98

Total per m ............: 33,79

Són TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per
m.
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173 PAR018 m2 Parapilotes de 6m d'alçada format per xarxa
de nylon de 100x100mm en una longitud de
60x8m d'alçada amb muntants tubulars
galvanitzats de D90 cada 5m amb part
proporcional de fonamentació i elements
necessaris per portar a terme la partida tot
completament executat. Inclou un travesser
tubular de D50mm i 3mm de gruix, muntants
cada 250 cm, el travesser soldat entre
muntants del parapilotes. Inclouen tensors,
accessoris d'ancoratge de PVC de la xarxa i
la xarxa

Sense descomposició 13,77
3,000 % Costos indirectes 13,77 0,41

Total per m2 ............: 14,18

Són CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m2.

174 PAR019 m2 Parapilotes de 4m d'alçada amb xarxa de fil
trenat de poliamida de 4mm de gruix i de
80x80 mm de pas, amb corda perimetral de
poliamida de 12mm de gruix, inclòs tensors,
muntada sobre màstils d'acer galvanitzat de 4
m d'alçària, cada 4,2m amb platines i
ancorats sobre daus de formigó, inclòs els
màstils i daus de formigó, tot acabat i
col·locat. Inclouen tensors, accessoris
d'ancoratge de PVC de la xarxa i la xarxa.

Sense descomposició 7,45
3,000 % Costos indirectes 7,45 0,22

Total per m2 ............: 7,67

Són SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m2.

175 PAR020 ut Subministrament i col·locació de joc de dues
porteries reglamentàries de futbol 11, de
7.32x2.44 de dimensions interiors, fabricades
en alumini extrusionat de secció circular
nervada de D120mm, amb doble canal posterior
per a la fixació d'arquillos i ganxos de
poliamida, inclou anclatges de PVC i xarxa.

Sense descomposició 617,24
3,000 % Costos indirectes 617,24 18,52

Total per ut ............: 635,76

Són SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS per ut.

176 PAR021 ut Subministrament i col·locació de joc de dues
porteries abatibles reglamentàries de futbol
7, de 6x2 de dimensions interiors, fabricades
en alumini extrusionat de secció circular
nervada de D120mm, amb doble canal posterior
per a la fixació d'arquillos i ganxos de
poliamida, inclou anclatges de PVC i xarxa.

Sense descomposició 626,25
3,000 % Costos indirectes 626,25 18,79

Total per ut ............: 645,04

Són SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS per ut.
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177 PAR022 ut Subministrament i col·locació de joc de 4
banderins de córner abatibles

Sense descomposició 61,95
3,000 % Costos indirectes 61,95 1,86

Total per ut ............: 63,81

Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per
ut.

178 PAR023 ut Subminstrament i col·locació de banquetes per
a jugadors suplents, fabricat amb estructura
d'acer corbada fixada a paviment, inclou
ancoratge i daus de formigó, protegit per 3
cares amb plaques de policarbonat transparent
de 3mm de gruix, estructura d'acer pintat a
l'epoxi o galbanitzat, mides aproximades en
planta 4900x1200mm. Capacitat per a 10
seients de polipropilè.

Sense descomposició 1.050,57
3,000 % Costos indirectes 1.050,57 31,52

Total per ut ............: 1.082,09

Són MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS per ut.

179 PAR024 ut Subminstrament i col·locació de marcador
electrònic bàsic de leds smd per a exterior,
fabricat amb estructura d'acer pintada.
Inclou estructura de suport, instal·lació i
treballs de connexió a xarxa existent.
Totalment col·locat i inclosa consola
principal amb comandament a distància sense
cables.

Sense descomposició 853,75
3,000 % Costos indirectes 853,75 25,61

Total per ut ............: 879,36

Són VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS per ut.

180 PAR025 ut Tala controlada directa d'arbre < 6m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge. Inclou deposició controlada
de residus procedents de poda o sega, troncs
i soques, amb codi 200201 segons la llista
europea de residus

Sense descomposició 98,56
3,000 % Costos indirectes 98,56 2,96

Total per ut ............: 101,52

Són CENT  U EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per ut.

181 PAR026 ut Connexió a xarxa de clavegueram existent

Sense descomposició 262,33
3,000 % Costos indirectes 262,33 7,87

Total per ut ............: 270,20

Són DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS per
ut.
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182 PAR027 ut Construcció de nova caseta d'obra per a les
bombes, de 4x2x1m, amb portes metàl·liques
galvanitzades, llum, emergència, pany
normalitzat i p.p. d'accessoris, arrebossada
interior i exteriorment, totalment acabada.

Sense descomposició 1.572,71
3,000 % Costos indirectes 1.572,71 47,18

Total per ut ............: 1.619,89

Són MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU
CÈNTIMS per ut.

183 PAR028 ut Subministrament i col·locació de canó
sectorial de regatge, cos i braços d'alumini,
muntat sobre brides amb tub i colze de 3'',
amb 6 toberes còniques de 21, 23, 26, 28, 30
i 33 mm per a una pressió fins a 6,5 bars,
cabal fins a 104 m3/h i alcanç fins a 60 m
totalment instal·lat i posat en funcionament

Sense descomposició 963,40
3,000 % Costos indirectes 963,40 28,90

Total per ut ............: 992,30

Són NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
per ut.

184 PAR029 ut Subministrament i col·locació d'arqueta
rectangular amb tapa de gespa artificial
tipus RAIN BIRD VB-1220CGR, per a allotjar
clau de pas i electrovàlvula del canó de reg,
amb T de 90º de 3'' i enllaços de 3''. Inclou
nivellació, preparació i rebuda a nivell
necessari. Totalment muntat

Sense descomposició 254,53
3,000 % Costos indirectes 254,53 7,64

Total per ut ............: 262,17

Són DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
per ut.

185 PAR030 ut Subministrament i col·locació de protector de
canó de reg fabricat en poliester de color
blanc

Sense descomposició 122,54
3,000 % Costos indirectes 122,54 3,68

Total per ut ............: 126,22

Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS
per ut.
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186 PAR031 ut Bomba centrífuca normalitzada de 10 cv,
22,5m3/h de cabal, muntada superficialment
amb silent blocs adients sobre solera de
formigó. Inclosos accessoris necessaris per a
connexions a quadre i a dipòsit i anell de
reg. Completament instal·lada i connectada.

Sense descomposició 1.765,40
3,000 % Costos indirectes 1.765,40 52,96

Total per ut ............: 1.818,36

Són MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS per ut.

187 PAR032 ut Programador electrònic de 12 estacions.
Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 299,82
3,000 % Costos indirectes 299,82 8,99

Total per ut ............: 308,81

Són TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS
per ut.

188 PAR033 ut Connexió de l'anell de reg a grup d'impulsió,
mitjançant canonada de polietilè PE100, de 90
mm de diàmetre, PN10, electrosoldada, fins i
tot p.p. de peces especials i muntatge (màxim
15 metres). Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 265,18
3,000 % Costos indirectes 265,18 7,96

Total per ut ............: 273,14

Són DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS per ut.

189 PAR034 ut Subministrament i instal·lació de kit de
protecció antidescàrregues elèctriques

Sense descomposició 353,63
3,000 % Costos indirectes 353,63 10,61

Total per ut ............: 364,24

Són TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per ut.

190 PAR035 ut Subministre i col·locació de quadre elèctric
per a bomba, compost de magneto-tèrmic,
diferencial, arrencador, relè, sindes de
seguretat i p.p. d'accessoris

Sense descomposició 1.223,59
3,000 % Costos indirectes 1.223,59 36,71

Total per ut ............: 1.260,30

Són MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS
per ut.
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191 PAR036 ut Subministre i col·locació de dipòsit de
polièster reforçat de fibra de vidre, de 20
m3, amb dues boques d'home. Inclou treballs
de moviment de terres en qualsevol tipus de
terreny, protecció amb sorra i llosa de
formigó armat segons detalls de projecte.
Totalment instal·lat i provat.

Sense descomposició 9.448,65
3,000 % Costos indirectes 9.448,65 283,46

Total per ut ............: 9.732,11

Són NOU MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS per ut.

192 PAR037 ut Desplaçament quadre enllumenat camp futbol
des del pavelló fins al nou edifici de
vestidors. Inclou intercepció del cablejat
existent, canalització i estesa fins a la
nova ubicació del quadre, excavació i reblert
de rases, recol·locació de quadre,
desconnexió xarxa existent i connexió xarxa
nova. Inclou p.p. d'accessoris i comprovació
del funcionament.

Sense descomposició 485,44
3,000 % Costos indirectes 485,44 14,56

Total per ut ............: 500,00

Són CINC-CENTS EUROS per ut.

193 PAR038 ut Desmuntatge i retirada d'elements existents
(2 porteries, 2 cistelles ancorades a la
paret, 16 taulells de graderies, 2
espatlleres de gimnàstica). Inclòs càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.

Sense descomposició 339,81
3,000 % Costos indirectes 339,81 10,19

Total per ut ............: 350,00

Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per ut.

194 PAR039 PA Desplaçament de calderes existents a nova
ubicació. Inclòs desmuntatge de calderes,
transport i col·locació a nova ubicació
(distància aproximada de 5 m). Inclòs
connexió a xarxa existent, nova xemeneia i
p.p. de tubs i accessoris per posar les
calderes en servei des de la nova ubicació,
totalment instal·lades i provades.

Sense descomposició 970,87
3,000 % Costos indirectes 970,87 29,13

Total per PA ............: 1.000,00

Són MIL EUROS per PA.

Annex de justificació de preus Pàgina 99

Num. Codi Ut Descripció Total

195 PAR040 PA Desplaçament de quadre elèctric existent a
nova ubicació. Inclòs desmuntatge del quadre,
transport i col·locació a nova ubicació
(distància aproximada de 5 m). Inclòs
connexió a xarxa existent i p.p. de cables,
tubs i accessoris per posar en quadre en
servei des de la nova ubicació, totalment
instal·lat i provat.

Sense descomposició 485,44
3,000 % Costos indirectes 485,44 14,56

Total per PA ............: 500,00

Són CINC-CENTS EUROS per PA.

196 PAR041 m Canalització entubada de línia d'alimentació
per a electrovàlvula formada per conductor
multifilar de coure de secció 2,50 mm2 amb
aïllament tipus RV-K 0,6/1KV. Totalment
instal·lat, muntat i connexionat.

Sense descomposició 1,94
3,000 % Costos indirectes 1,94 0,06

Total per m ............: 2,00

Són DOS EUROS per m.

197 PAR042 ut Subministrament i col·locació de finestra de
fusta de 2,65x2,45 dividida verticalment en 2
parts fixes i a la part superior 2 parts
practicables de 60 cm d'alçada totalment
muntada i col·locada.

Sense descomposició 1.699,03
3,000 % Costos indirectes 1.699,03 50,97

Total per ut ............: 1.750,00

Són MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS per ut.

198 PAR043 ut Subministrament i col·locació de finestra de
fusta de 2,65x4,75 dividida verticalment en 4
parts fixes i a la part superior 4 parts
practicables de 60 cm d'alçada totalment
muntada i col·locada.

Sense descomposició 2.912,62
3,000 % Costos indirectes 2.912,62 87,38

Total per ut ............: 3.000,00

Són TRES MIL EUROS per ut.

199 PAR044 m2 Subministrament i col·locació de plàstic
especial de planxes cel·lulars de
policarbonat de 8 mm de gruix, per envidriar
les finestres. Totalment col·locat i muntat.

Sense descomposició 24,27
3,000 % Costos indirectes 24,27 0,73

Total per m2 ............: 25,00

Són VINT-I-CINC EUROS per m2.
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200 PAR045 ut Mòdul de graderia formada per 1 mòdul de 5
seients, 1 mòdul d'escales i 1 mòdul de 5
seients tipus Tribuna HC63|20 de 2 files
d'altura de Daplast. Inclou col·locació de
les graderies i fixació sobre paviment de
formigó existent.

Sense descomposició 679,61
3,000 % Costos indirectes 679,61 20,39

Total per ut ............: 700,00

Són SET-CENTS EUROS per ut.

201 PEH010 Ut Porta d'entrada de 203x82,5x4 cm, fulla de
tauler aglomerat emplafonat, envernissada en
taller, d'iroko, amb motllura recta;
bastiment de base de pi país de 130x40 mm;
galzes de MDF rexapat d'iroko de 130x20 mm;
tapajunts de MDF rexapat d'iroko de 70x10 mm.

mt22aap011wa 1,000 Ut 25,32 25,32Bastiment de base de fusta de
pi, 130x40 mm, per porta
d'una fulla, amb elements de
fixació.

mt22aga010deo 5,100 m 3,15 16,07Galze de MDF, amb rexapat de
fusta, iroko, 130x20 mm, per
envernissar.

mt22ata010dm 10,400 m 1,00 10,40Tapajuntes de MDF, amb
rexapat de fusta, iroko,
70x10 mm, per envernissar.

mt22pxg010db 1,000 Ut 116,73 116,73Porta d'entrada de tauler
aglomerat emplafonat PF,
iroko, envernissada en
taller, amb motllura recta,
203x82,5x4 cm. Segons UNE
56803.

mt23iaa010a 4,000 Ut 3,62 14,48Frontissa de seguretat de
100x60 mm, en alumini
anoditzat, per porta
d'entrada a l'habitatge,
segons UNE-EN 1935.

mt23ppb011 24,000 Ut 0,02 0,48Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppa010 1,000 Ut 14,81 14,81Pany d'embotir, front,

accessoris i cargol de
lligat, per porta d'entrada a
l'habitatge, segons UNE-EN
12209.

mt23haa010a 1,000 Ut 23,33 23,33Joc de maneta sobre escut
llarg extrareforçat TP de
màxima seguretat en
l'interior, en alumini
anoditzat, sèrie bàsica, per
porta d'entrada a
l'habitatge.

mt23haa020a 1,000 Ut 21,93 21,93Agafador exterior amb escut
en alumini anoditzat, sèrie
bàsica, amb colze de ferro
colat, per porta d'entrada a
l'habitatge.

mt23haa100a 1,000 Ut 2,94 2,94Espiell òptic gran angular de
14 mm de diàmetre i 35 a 60
mm de longitud, amb tapa
incorporada i acabat en
alumini anoditzat, sèrie
bàsica, per porta d'entrada a
l'habitatge.

mo015 1,392 h 16,65 23,18Oficial 1ª fuster.
mo053 1,392 h 14,38 20,02Ajudant fuster.
% 2,000 % 289,69 5,79Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 295,48 8,86

Total per Ut ............: 304,34

Són TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per Ut.

202 PPM010 Ut Porta de pas cega, d'una fulla de
203x82,5x3,5 cm, empostissada de fusta
massissa, envernissada en taller, amb
empostissat amb entaulat horitzontal de fusta
massissa d'iroko; bastiment de base de pi
país de 90x35 mm; galzes massissos, d'iroko
de 90x20 mm; tapajunts massissos, d'iroko de
70x15 mm; amb ferraments de penjar i de
tanca.

mt22aap011ja 1,000 Ut 15,35 15,35Bastiment de base de fusta de
pi, 90x35 mm, per porta d'una
fulla, amb elements de
fixació.

mt22agc010dbg 5,100 m 6,99 35,65Galze massís, iroko, 90x20
mm, envernissat en taller.

mt22atc010di 10,400 m 4,77 49,61Tapajuntes massís, iroko,
70x15 mm, envernissat en
taller.

mt22pxb020n 1,000 Ut 186,23 186,23Porta de pas cega d'iroko, de
203x82,5x3,5 cm, amb entaulat
horitzontal de taules de
fusta massissa, envernissada
en taller. Segons UNE 56803.

mt23ibf010a 3,000 Ut 0,23 0,69Pomel·la de 110x60 mm, en
ferro pla polit, per porta de
pas interior sèrie
castellana.

mt23ppb011 18,000 Ut 0,02 0,36Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 Ut 9,07 9,07Tancament d'embotir, front,

accessoris i cargols de
lligat, per porta de pas
interior, segons UNE-EN
12209.

mt23hbf010a 1,000 Ut 7,21 7,21Joc de maneta i escut llarg
de ferro, sèrie bàsica, per
porta de pas interior sèrie
castellana.

mo015 0,827 h 16,65 13,77Oficial 1ª fuster.
mo053 0,827 h 14,38 11,89Ajudant fuster.
% 2,000 % 329,83 6,60Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 336,43 10,09

Total per Ut ............: 346,52

Són TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS per Ut.
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203 PTW015 m² Extradossat autoportant lliure sobre partició
interior, W 625 "KNAUF", realitzat amb placa
de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada
als forjats mitjançant estructura formada per
canals i muntants; 63 mm de gruix total,
separació entre muntants 600 mm.

mt12pik015 0,100 kg 0,53 0,05Pasta d'agafament Perlfix
"KNAUF", segons UNE-EN 14496.

mt12pfk020c 0,700 m 1,00 0,70Canal 48/30 "KNAUF" d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN
14195.

mt12pfk010c 2,000 m 1,28 2,56Muntant 48/35 "KNAUF" d'acer
galvanitzat, segons UNE-EN
14195.

mt12pck020b 1,200 m 0,23 0,28Banda acústica de dilatació
"KNAUF" de 50 mm d'amplada.

mt12ppk010b 1,050 m² 4,62 4,85Placa de guix laminat A /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud
/ 15 / vora afinada, Standard
"KNAUF".

mt12ptk010ad 14,000 Ut 0,01 0,14Cargol autoperforant TN
"KNAUF" 3,5x25.

mt12psg220 1,600 Ut 0,06 0,10Fixació composta per tac i
cargol 5x27.

mt12pik010b 0,300 kg 1,22 0,37Pasta de junts Jointfiller
F-1 GLS "KNAUF", segons
UNE-EN 13963.

mt12pck010a 1,600 m 0,03 0,05Cinta de junts "KNAUF" de 50
mm d'amplada.

mo048 0,294 h 16,37 4,81Oficial 1ª muntador de
prefabricats interiors.

mo091 0,102 h 14,27 1,46Ajudant muntador de
prefabricats interiors.

% 2,000 % 15,37 0,31Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,68 0,47

Total per m² ............: 16,15

Són SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m².

204 PTZ010 m² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor
de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter
de ciment M-5.

mt04lcc010b 24,150 Ut 0,17 4,11Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x7 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,007 m³ 97,20 0,68Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mo019 0,386 h 16,37 6,32Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo105 0,193 h 13,69 2,64Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 2,000 % 13,75 0,28Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,03 0,42

Total per m² ............: 14,45

Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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205 PTZ010b m² Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor
de fàbrica, de maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter
de ciment M-5.

mt04lcc010b 24,150 Ut 0,17 4,11Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x7 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,007 m³ 97,20 0,68Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mo019 0,386 h 16,37 6,32Oficial 1ª construcció en
treballs de ram de paleta.

mo105 0,193 h 13,69 2,64Peó ordinari construcció en
treballs de ram de paleta.

% 2,000 % 13,75 0,28Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,03 0,42

Total per m² ............: 14,45

Són CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m².

206 PYA010 m² Ajudes de ram de paleta en edifici
plurifamiliar, per instal·lació de gas.

mq05per010 0,005 h 22,90 0,11Perforadora amb corona
diamantada i suport.

mo051 0,013 h 16,12 0,21Oficial 2ª construcció.
mo104 0,030 h 13,69 0,41Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 0,73 0,03Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 0,76 0,02

Total per m² ............: 0,78

Són SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m².

207 PYA010b m² Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres
utilitats, per instal·lació de fontaneria.

mq05per010 0,005 h 22,90 0,11Perforadora amb corona
diamantada i suport.

mo051 0,032 h 16,12 0,52Oficial 2ª construcció.
mo104 0,081 h 13,69 1,11Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 1,74 0,07Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,81 0,05

Total per m² ............: 1,86

Són U EURO AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m².
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208 QAD020 m² Coberta plana no transitable, no ventilada,
amb grava, tipusinvertida, pendent del 1% al
5%, composta de: formació de pendents:
formigó cel·lular de ciment escumat, a base
de ciment CEM II/A-P 32,5 R i additiu
airejant, resistència a compressió major o
igual a 0,2 MPa, amb espessor medi de 12 cm;
impermeabilització bicapa adherida: làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada amb
emprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior
amb bufador, sense coincidir les seves
juntes; capa separadora sota aïllament:
geotèxtil de fibres de polièster (150 g/m²);
aïllament tèrmic: plafó rígid de poliestirè
extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 600x1250 mm i 100
mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa; capa separadora sota protecció:
geotèxtil de fibres de polièster (200 g/m²);
capa de protecció: 5 cm de còdol de 16 a 32
mm de diàmetre.

mt04lcc010c 4,000 Ut 0,19 0,76Maó ceràmic buit (totxana),
per revestir, 29x14x9 cm,
segons UNE-EN 771-1.

mt10hes010a 0,120 m³ 72,00 8,64Formigó cel·lular de ciment
escumat, a base de ciment CEM
II/A-P 32,5 R i additiu
airejant, resistència a
compressió major o igual a
0,2 MPa, densitat 350 kg/m³ i
conductivitat tèrmica 0,093
W/(mK).

mt16pea020b 0,010 m² 1,08 0,01Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 20 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,55
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mt09mor010c 0,020 m³ 97,20 1,94Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt14lba010b 1,100 m² 6,98 7,68Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, UNE-EN 13707,
LBM(SBS)-30/FP (140), amb
armadura de feltre de
polièster no teixit de 160
g/m², de superfície no
protegida.

mt14lba010a 1,100 m² 5,86 6,45Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, UNE-EN 13707,
LBM(SBS)-30/FV (50), amb
armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m², de
superfície no protegida.

mt14iea020a 0,300 kg 1,13 0,34Emprimació asfàltica, tipus
EA, UNE 104231.

mt14gsa020b 1,050 m² 0,73 0,77Geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una
massa superficial de 150 g/m²
i una obertura de con a
l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 25 mm.
Segons UNE-EN 13252.
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mt16pki010am 1,050 m² 27,04 28,39Plafó rígid de poliestirè
extrudit Polyfoam C4 LJ 1250
"KNAUF INSULATION", segons
UNE-EN 13164, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de
mitja mossa, de 600x1250 mm i
100 mm de gruix, resistència
tèrmica 2,75 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), 300 kPa de
resistència a compressió,
factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua
150, calor específic 1400
J/kgK, Euroclasse E de
reacció al foc; d'aplicació
en murs soterrats, soleres en
contacte amb el terreny,
cobertes invertides amb
tràfic de vianants i en
cobertes inclinades sota
teules col·locades sobre
llistons.

mt14gsa020c 1,050 m² 0,92 0,97Geotèxtil no teixit compost
per fibres de polièster
unides per tiretes, amb una
massa superficial de 200 g/m²
i una obertura de con a
l'assaig de perforació
dinàmica segons UNE-EN ISO
13433 inferior a 25 mm.
Segons UNE-EN 13252.

mt01arc010 0,090 t 24,03 2,16Cantell rodat de 16 a 32 mm
de diàmetre.

mo018 0,428 h 16,37 7,01Oficial 1ª construcció.
mo104 0,428 h 13,69 5,86Peó ordinari construcció.
mo027 0,195 h 16,37 3,19Oficial 1ª aplicador de

làmines impermeabilitzants.
mo062 0,195 h 14,27 2,78Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo049 0,046 h 16,37 0,75Oficial 1ª muntador

d'aïllaments.
mo092 0,046 h 14,27 0,66Ajudant muntador

d'aïllaments.
% 2,000 % 78,36 1,57Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 79,93 2,40

Total per m² ............: 82,33

Són VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per
m².

209 QTF030 m² Subministrament i muntatge de cobertura de
vessants de cobertes inclinades, amb una
pendent major del 10%, amb plaques de
fibrociment sense amiant, color natural,
perfil granonda, fixades mecànicament a
qualsevol tipus de corretja estructural (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
cavalcaments, elements de fixació,
accessoris, junts, acabats perimètriques i
d'altres peces del tot per a la resolució de
punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó.
Tall, preparació i col·locació de les
plaques. Execució de juntes i perímetre.
Fixación mecànic de les plaques. Resolució de
punts singulars amb peces de rematada.

mt13pfg010a 1,200 m² 20,00 24,00Placa de fibrociment sense
amiant, color natural, perfil
granonda. Segons UNE-EN 494.

mt13lpo040a 0,100 m 6,27 0,63Peça de carenera, color
negre, per a cobertes de
plaques.
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mt13lpo020a 0,100 m 5,25 0,53Peça d'acabament perimetral
per a cobertes de plaques.

mt13lpo070a 0,020 Ut 81,04 1,62Airejador de 86x47 cm, per a
cobertes de plaques.

mt13blw120 2,000 Ut 0,45 0,90Cargol autoforadant per a
fixació de plaques.

mo051 0,107 h 16,12 1,72Oficial 2ª construcció.
mo098 0,107 h 14,25 1,52Ajudant lampista.
% 2,000 % 30,92 0,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,54 0,95

Total per m² ............: 32,49

Són TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per
m².

210 QTF030b m² Subministrament i muntatge de cobertura de
vessants de cobertes inclinades, amb una
pendent major del 10%, amb plaques
translúcides trapezoïdals de polièster, color
ivori RAL 1015, formades per resina de
polièster reforçada amb fibra de vidre, de 6
mm d'espessor, fixades mecànicament a
qualsevol tipus de corretja estructural (no
inclosa en este precio). Inclús p/p de
cavalcaments, elements de fixació,
accessoris, junts, acabats perimètriques i
d'altres peces del tot per a la resolució de
punts singulars.
Inclou: Replanteig de les plaques per faldó.
Tall, preparació i col·locació de les
plaques. Execució de juntes i perímetre.
Fixación mecànic de les plaques. Resolució de
punts singulars amb peces de rematada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt13lpo130c 1,200 m² 10,28 12,34Placa translúcida trapezoïdal
de polièster, color ivori RAL
1015, formada per resina de
polièster reforçada amb fibra
de vidre, de 6 mm d'espessor.

mt13lpo135c 0,100 m 13,90 1,39Peça de carenera, color ivori
RAL 1015, per a cobertes de
plaques.

mt13lpo020a 0,100 m 5,25 0,53Peça d'acabament perimetral
per a cobertes de plaques.

mt13lpo070a 0,020 Ut 81,04 1,62Airejador de 86x47 cm, per a
cobertes de plaques.

mt13blw120 2,000 Ut 0,45 0,90Cargol autoforadant per a
fixació de plaques.

mo051 0,107 h 16,12 1,72Oficial 2ª construcció.
mo098 0,107 h 14,25 1,52Ajudant lampista.
% 2,000 % 20,02 0,40Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 20,42 0,61

Total per m² ............: 21,03

Són VINT-I-U EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m².
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211 RAG011 m² Alicatat amb rajola de València llis,
1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat sobre
una superfície suport de fàbrica en paraments
interiors, mitjançant morter de ciment M-5,
sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); amb
cantoneres de PVC.

mt09mor010c 0,030 m³ 97,20 2,92Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt19awa010 0,500 m 1,01 0,51Cantonera de PVC en
cantonades enrajolades.

mt19aba010aaa800 1,050 m² 8,00 8,40Rajola ceràmica de rajola de
València llis 1/0/-/-, 15x15
cm, 8,00€/m², segons UNE-EN
14411.

mt09lec010b 0,001 m³ 132,36 0,13Beurada de ciment blanc BL
22,5 X.

mo022 0,300 h 16,37 4,91Oficial 1ª enrajolador.
mo057 0,300 h 14,27 4,28Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 21,15 0,42Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 21,57 0,65

Total per m² ............: 22,22

Són VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m².

212 RIP025 m² Pintura plàstica amb textura llisa, color a
escollir, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de morter
de ciment, mà de fons i dues mans d'acabat
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

mt27pfj040a 0,180 l 6,89 1,24Emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfícies,
incolor, acabat brillant,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

mt27pij140b 0,250 l 5,34 1,34Pintura plàstica per a
interior a base de copolímers
acrílics dispersats en mitjà
aquós, de gran flexibilitat,
resistència i adherència,
impermeable a l'aigua de
pluja, resistent als àlcalis,
color a escollir, acabat mat,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

mo036 0,136 h 16,37 2,23Oficial 1ª pintor.
mo071 0,163 h 14,27 2,33Ajudant pintor.
% 2,000 % 7,14 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,28 0,22

Total per m² ............: 7,50

Són SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m².
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213 RIP030 m² Pintura plàstica amb textura llisa, color
blanc, acabat mat, sobre paraments
horitzontals i verticals interiors de guix o
escaiola, mà de fons i dues mans d'acabat
(rendiment: 0,125 l/m² cada mà).

mt27pfj040a 0,180 l 6,89 1,24Emulsió acrílica aquosa com
fixador de superfícies,
incolor, acabat brillant,
aplicada amb brotxa, corró o
pistola.

mt27pij040a 0,250 l 3,93 0,98Pintura plàstica per a
interior en dispersió aquosa,
rentable, tipus II segons UNE
48243, permeable al vapor
d'aigua, color blanc, acabat
mat, aplicada amb brotxa,
corró o pistola.

mo036 0,136 h 16,37 2,23Oficial 1ª pintor.
mo071 0,163 h 14,27 2,33Ajudant pintor.
% 2,000 % 6,78 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,92 0,21

Total per m² ............: 7,13

Són SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m².

214 ROO020 m² Pintura de dos components, a base de
poliuretà alifàtic i dissolvent, de color
vermell RAL 3016, acabat mat, aplicada en
dues mans, (rendiment: 0,2 kg/m² cada mà),
sobre superfícies interiors de formigó o de
morter autoanivellant, prèvia aplicació de
0,3 kg/m² d'emprimació de dos components, a
base de resina epoxi (sense incloure la
preparació del suport).

mt27upx030a 0,300 kg 8,11 2,43Emprimació de dos components,
a base de resina epoxi, per a
incrementar l'adherència de
recobriments sintètics sobre
superfícies de formigó.

mt27upx020bb 0,400 kg 10,74 4,30Pintura de dos components, a
base de poliuretà alifàtic i
dissolvent, de color vermell
RAL 3016, acabat mat,
aplicada amb corró de pèl
curt.

mo036 0,119 h 16,37 1,95Oficial 1ª pintor.
mo071 0,119 h 14,27 1,70Ajudant pintor.
% 2,000 % 10,38 0,21Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 10,59 0,32

Total per m² ............: 10,91

Són DEU EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².
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215 RPE005 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat
sobre un parament vertical interior, fins a 3
m d'alçària, acabat superficial rugós, amb
morter de ciment M-5, prèvia col·locació de
malla antiàlcalis amb canvis de material i en
els frons de forjat.

mt09mor010c 0,015 m³ 97,20 1,46Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt09var030a 0,210 m² 1,31 0,28Malla de fibra de vidre
teixida, amb impregnació de
PVC, de 10x10 mm de llum,
antiàlcalis, de 115 a 125
g/m² i 500 μ d'espessor, per
a armar gotejats
tradicionals, esquerdejats i
morters.

mo018 0,338 h 16,37 5,53Oficial 1ª construcció.
mo104 0,174 h 13,69 2,38Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 9,65 0,19Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 9,84 0,30

Total per m² ............: 10,14

Són DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².

216 RPE011 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat
sobre un parament vertical interior, en el
extrasdós de la fulla exterior de façana amb
cambra d'aire, fins a 3 m d'alçària, acabat
superficial rugós, amb morter de ciment
hidròfug M-5.

mt09moe010a 0,010 m³ 106,92 1,07Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N, hidròfug, tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mo018 0,214 h 16,37 3,50Oficial 1ª construcció.
mo104 0,107 h 13,69 1,46Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,03 0,12Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,15 0,18

Total per m² ............: 6,33

Són SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m².
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217 RSA020 m² Capa fina de pasta anivelladora de terres,
tipus CT C20 F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm
d'espessor, aplicada manualment, per a
regularització i anivellació de la superfície
suport interior de formigó o morter, prèvia
aplicació d'emprimació de resines sintètiques
modificades, que actua com a pont d'unió
(sense incloure la preparació del suport),
preparada per rebre paviment ceràmic, de
suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil
(no inclòs en aquest preu).

mt09mcp200a 4,000 kg 0,78 3,12Pasta anivelladora de terres
tipus CT C20 F6 segons UNE-EN
13813, composta por ciments
especials, àrids seleccionats
i additius, per a espessors
de 2 a 5 mm, utilitzada en
nivelació de paviments.

mt09bnc230a 0,150 l 8,47 1,27Emprimació de resines
sintètiques modificades, per
a l'adherència de morters
autonivelantes sobre suports
cementosos, asfàltics o
ceràmics.

mt16pea020a 0,100 m² 0,74 0,07Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mo018 0,091 h 16,37 1,49Oficial 1ª construcció.
mo104 0,091 h 13,69 1,25Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,20 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,34 0,22

Total per m² ............: 7,56

Són SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m².

218 RSB020 m² Base per a paviment interior de morter
autoanivellant de ciment, tipus CT C20 F6
segons UNE-EN 13813, de 60 mm d'espessor,
abocada sobre làmina d'aïllament per a
formació de sòl flotant, mitjançant aplicació
mecànica (amb mescladora-bombadora).

mt09moe055b 0,060 m³ 75,87 4,55Morter autoanivellant de
ciment CT C20 F6 segons
UNE-EN 13813, fabricat en
central, subministrat a peu
d'obra amb camions
formigonera.

mt16pea020a 0,100 m² 0,74 0,07Plafó rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 10 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,25
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mq06pym020 0,107 h 9,62 1,03Mescladora-bombadora per
morters autonivelantes.

mo029 0,103 h 16,37 1,69Oficial 1ª aplicador de
morter autoanivellant.

mo064 0,103 h 14,27 1,47Ajudant aplicador de morter
autoanivellant.

% 2,000 % 8,81 0,18Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 8,99 0,27

Total per m² ............: 9,26

Són NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per m².

219 RSG010 m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres
rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², rebudes
amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a
interiors, Ci sense cap característica
addicional, color gris, i rejuntades amb
beurada de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a
junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces.

mt09mcr021a 3,000 kg 0,19 0,57Adhesiu de ciment d'ús
exclusiu per a interiors, Ci,
color gris.

mt18bcr010eea800 1,050 m² 8,00 8,40Rajola ceràmica de gres
rústic 2/0/-/-, 20x20 cm,
8,00€/m², segons UNE-EN
14411.

mt08cem040a 1,000 kg 0,12 0,12Ciment blanc BL-22,5 X, per
pavimentació, en sacs, segons
UNE 80305.

mt09lec010b 0,001 m³ 132,36 0,13Beurada de ciment blanc BL
22,5 X.

mo021 0,363 h 16,37 5,94Oficial 1ª enrajolador.
mo056 0,182 h 14,27 2,60Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 17,76 0,36Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 18,12 0,54

Total per m² ............: 18,66

Són DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m².

220 RTA010 m² Fals sostre continu per revestir, situat a
una alçada menor de 4 m, de plaques nervades
d'escaiola, de 100x60 cm, amb cantell recte i
acabat llis, suspeses del forjat mitjançant
barres metàl·liques.

mt12fpe010b 1,050 m² 2,75 2,89Placa d'escaiola, nervada, de
100x60 cm i de 8 mm
d'espessor (20 mm de gruix
total, incloent les
nervadures), amb cantell
recte i acabat llis, sense
revestir, per a falsos
sostres.

mt12fac020a 3,500 Ut 0,25 0,88Barra metàl·lica d'acer
galvanitzat de 3 mm de
diàmetre.

mt12fac021 0,100 kg 1,00 0,10Filferro d'acer galvanitzat
de 0,7 mm de diàmetre.

mo033 0,256 h 16,37 4,19Oficial 1ª escaiolista.
mo108 0,256 h 13,69 3,50Peó escaiolista.
% 2,000 % 11,56 0,23Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 11,79 0,35

Total per m² ............: 12,14

Són DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².
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221 RVE010 m² Mirall de lluna incolora, de 3 mm d'espessor,
fixat amb massilla al parament.

mt21vsj020a 1,005 m² 21,69 21,80Mirall incolor platejat, 3
mm.

mt21vva030 4,000 m 1,85 7,40Cairejat de mirall.
mt21vva012 0,105 l 11,77 1,24Massilla d'aplicació amb

pistola, de base neutra
monocomponent.

mo050 0,479 h 16,26 7,79Oficial 1ª vidrier.
% 2,000 % 38,23 0,76Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 38,99 1,17

Total per m² ............: 40,16

Són QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m².

222 SAI010 Ut Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix
i sortida per a connexió vertical, sèrie
Giralda "ROCA", color blanc, de 390x680 mm.

mt30sgr020a 1,000 Ut 194,97 194,97Inodor de porcellana
sanitària, amb tanc baix i
sortida per a connexió
vertical, sèrie Giralda
"ROCA", color blanc, de
390x680 mm, seient i tapa
lacats amb frontisses d'acer
inoxidable, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb
joc de fixació i maneguet de
PVC amb junta, segons UNE-EN
997.

mt30lla020 1,000 Ut 9,95 9,95Aixeta de regulació de 1/2",
per a inodor, acabat cromat.

mt38tew010a 1,000 Ut 2,07 2,07Tirantet flexible de 20 cm i
1/2" de diàmetre.

mt30www010 1,000 Ut 0,72 0,72Material auxiliar per a
instal·lació d'aparell
sanitari.

mo006 1,150 h 16,91 19,45Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 227,16 4,54Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 231,70 6,95

Total per Ut ............: 238,65

Són DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS per Ut.

223 SAL050 Ut Lavabo de porcellana sanitària, amb peu,
sèrie Giralda "ROCA", color blanc, de 560x480
mm, equipat amb aixetes monocomandament,
sèrie Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat
crom-brillant, de 135x184 mm i desguàs,
acabat crom.

mt30sgr010c 1,000 Ut 75,89 75,89Lavabo de porcellana
sanitària, amb peu, sèrie
Giralda "ROCA", color blanc,
de 560x480 mm, amb joc de
fixació, segons UNE 67001.

mt31gmo021a 1,000 Ut 180,57 180,57Conjunt d'aixetes
monocomandament per lavabo,
sèrie Kendo "ROCA", model
5A3058A00, acabat
crom-brillant, de 135x184 mm,
compost de broc, aerador,
fixació ràpida, possibilitat
de limitar la temperatura i
el cabal, vàlvula automàtica
de desguàs de 1¼" accionada
mitjançant vareta
vertical-horitzontal i
enllaços d'alimentació
flexibles, segons UNE-EN 200.
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mt36www005b 1,000 Ut 9,02 9,02Acoblament a paret colzat amb
plafó, ABS, sèrie B, acabat
crom, per evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta
temperatura) en l'interior
dels edificis, enllaç mixt de
1 1/4"x40 mm de diàmetre,
segons UNE-EN 1329-1.

mt30lla010 2,000 Ut 8,71 17,42Aixeta de regulació de 1/2",
per lavabo o bidet, acabat
cromat.

mt30www010 1,000 Ut 0,72 0,72Material auxiliar per a
instal·lació d'aparell
sanitari.

mo006 1,054 h 16,91 17,82Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 301,44 6,03Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 307,47 9,22

Total per Ut ............: 316,69

Són TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
per Ut.

224 SAU010 Ut Urinari amb alimentació vista i desguàs
sifònic encastat, sèrie Mural "ROCA", color
blanc, de 330x460 mm, equipat amb aixeta
temporitzada, Sprint "ROCA", model 5A9224C00,
acabat crom, de 92x50 mm.

mt30uar020a 1,000 Ut 156,67 156,67Urinari de porcellana
sanitària esmaltada, amb
alimentació vista i desguàs
sifònic encastat, sèrie Mural
"ROCA", color blanc, de
330x460 mm, amb joc de
fixació, segons UNE 67001.

mt31gmo061a 1,000 Ut 28,55 28,55Aixeta temporitzada per a
urinari, Sprint "ROCA", model
5A9224C00, acabat crom, de
92x50 mm, amb enllaç cromat.

mt30www010 1,000 Ut 0,72 0,72Material auxiliar per a
instal·lació d'aparell
sanitari.

mo006 1,245 h 16,91 21,05Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 206,99 4,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 211,13 6,33

Total per Ut ............: 217,46

Són DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
per Ut.
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225 SMA035 Ut Barra de subjecció per a minusvàlids,
rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U,
amb osques antilliscants, d'acer inoxidable
AISI 304 polit.

mt31abj190a 1,000 Ut 87,03 87,03Barra de subjecció per a
minusvàlids, rehabilitació i
tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret,
abatible, amb forma d'U, amb
osques antilliscants, d'acer
inoxidable AISI 304 polit, de
dimensions totals 840x200 mm
amb tub de 32 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix.

mo098 0,746 h 14,25 10,63Ajudant lampista.
% 2,000 % 97,66 1,95Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 99,61 2,99

Total per Ut ............: 102,60

Són CENT  DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per Ut.

226 SMA040 Ut Portarrotllos de paper higiènic domèstic, amb
tapa, d'acer inoxidable AISI 304, color crom.

mt31abn040ugi 1,000 Ut 13,36 13,36Portarrotllos de paper
higiènic domèstic, amb tapa,
d'acer inoxidable AISI 304,
color crom, de 132x132x80 mm.

mo098 0,093 h 14,25 1,33Ajudant lampista.
% 2,000 % 14,69 0,29Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,98 0,45

Total per Ut ............: 15,43

Són QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per Ut.

227 SMA045 Ut Tovalloler de barra, d'acer inoxidable AISI
304, color crom.

mt31abn030Kj 1,000 Ut 14,67 14,67Tovalloler de barra, d'acer
inoxidable AISI 304, color
crom, de 330 mm de longitud.

mo098 0,187 h 14,25 2,66Ajudant lampista.
% 2,000 % 17,33 0,35Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 17,68 0,53

Total per Ut ............: 18,21

Són DIVUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per Ut.

228 SMA050 Ut Penjador per a bany, d'acer inoxidable AISI
304, color crom.

mt31abn045Kf 1,000 Ut 4,56 4,56Penjador per a bany, d'acer
inoxidable AISI 304, color
crom, de 58x50 mm.

mo098 0,187 h 14,25 2,66Ajudant lampista.
% 2,000 % 7,22 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,36 0,22

Total per Ut ............: 7,58

Són SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.
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229 SVB010 Ut Banc per a vestuari amb respatller,
penja-robes, altell i sabater, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profunditat i 1810 mm
d'alçada.

mt45bvg060a 1,000 Ut 123,08 123,08Banc per a vestuari amb
respatller, penja-robes,
altell i sabater, de 1000 mm
de longitud, 380 mm de
profunditat i 1810 mm
d'alçada, format per seient
de tres llistons, respatller
d'un llistó, penja-robes d'un
llistó amb tres penjadors
metàl·lics, altell d'un
llistó i sabater de dos
llistons, de fusta vernissada
de pi de Flandes, de 90x20 mm
de secció, fixats a una
estructura tubular d'acer, de
35x35 mm de secció, pintada
amb resina d'epoxi/polièster
color blanc, inclús
accessoris de muntatge i
elements d'ancoratge a
parament vertical.

mo009 0,187 h 16,91 3,16Oficial 1ª muntador.
mo075 0,187 h 14,27 2,67Ajudant muntador.
% 2,000 % 128,91 2,58Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 131,49 3,94

Total per Ut ............: 135,43

Són CENT  TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS per Ut.

230 SVB010b Ut Banc per a vestuari, de 1000 mm de longitud,
380 mm de profunditat i 490 mm d'alçada.

mt45bvg010a 1,000 Ut 56,91 56,91Banc per a vestuari, de 1000
mm de longitud, 380 mm de
profunditat i 490 mm
d'alçada, format per seient
de tres llistons de fusta
vernissada de pi de Flandes,
de 90x20 mm de secció, fixat
a una estructura tubular
d'acer, de 35x35 mm de
secció, pintada amb resina
d'epoxi/polièster color
blanc, inclús accessoris de
muntatge.

mo009 0,093 h 16,91 1,57Oficial 1ª muntador.
mo075 0,093 h 14,27 1,33Ajudant muntador.
% 2,000 % 59,81 1,20Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 61,01 1,83

Total per Ut ............: 62,84

Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
per Ut.

Annex de justificació de preus Pàgina 116

Num. Codi Ut Descripció Total



231 SVC010 Ut Cabina amb porta i 1 lateral, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor.

mt45cvg010b 1,000 Ut 534,19 534,19Cabina amb porta i 1 lateral,
de tauler fenòlic HPL, de 13
mm d'espessor, color a
escollir, de 2000 mm d'altura
i estructura d'alumini
anoditzat, inclús frontisses
amb moll, tirador d'acer
inoxidable, topall de goma,
peus regulables en alçada i
penjador d'acer inoxidable.

mo009 0,420 h 16,91 7,10Oficial 1ª muntador.
mo075 0,420 h 14,27 5,99Ajudant muntador.
% 2,000 % 547,28 10,95Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 558,23 16,75

Total per Ut ............: 574,98

Són CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS per Ut.

232 SVC010b Ut Cabina amb porta, de tauler fenòlic HPL, de
13 mm d'espessor.

mt45cvg010c 1,000 Ut 335,99 335,99Cabina amb porta, de tauler
fenòlic HPL, de 13 mm
d'espessor, color a escollir,
de 2000 mm d'altura i
estructura d'alumini
anoditzat, inclús frontisses
amb moll, tirador d'acer
inoxidable, topall de goma,
peus regulables en alçada i
penjador d'acer inoxidable.

mo009 0,373 h 16,91 6,31Oficial 1ª muntador.
mo075 0,373 h 14,27 5,32Ajudant muntador.
% 2,000 % 347,62 6,95Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 354,57 10,64

Total per Ut ............: 365,21

Són TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-U
CÈNTIMS per Ut.
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233 TDG020 Ut Subministrament i instal·lació de cistella
traslladable de bàsquet de 3,95 m d'altura
formada per: pal de tub d'acer de 120 mm de
diàmetre i 4 mm de gruix, amb colze corbat
soldat, quadre de tub rectangular de 50x30 cm
i tirants de tub d'acer, tot això pintat amb
pols de polièster, tauler de contraplacat
fenòlic, de 180x105 cm i 30 mm de gruix,
cèrcol de vareta massissa de 20 mm d'espessor
col·locat a una altura de 3,05 m i xarxa de
cotó amb cordes de 6 mm de diàmetre amb dotze
punts de fixació al cèrcol, per a usuaris de
més de 8 anys, col·locada directament sobre
el paviment amb quatre rodes, dues varetes de
fixació i dos contrapesos de formigó. Inclús
p/p de replanteig, i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52dep230c 1,000 Ut 1.298,21 1.298,21Cistella traslladable de
bàsquet de 3,95 m d'altura
formada per: pal de tub
d'acer de 120 mm de diàmetre
i 4 mm de gruix, amb colze
corbat soldat, quadre de tub
rectangular de 50x30 cm i
tirants de tub d'acer, tot
això pintat amb pols de
polièster, tauler de
contraplacat fenòlic, de
180x105 cm i 30 mm de gruix,
cèrcol de vareta massissa de
20 mm d'espessor col·locat a
una altura de 3,05 m i xarxa
de cotó amb cordes de 6 mm de
diàmetre amb dotze punts de
fixació al cèrcol, per a
usuaris de més de 8 anys,
inclús quatre rodes, dues
varetes de fixació i dos
contrapesos de formigó.

mo011 3,181 h 24,08 76,60Oficial 1ª muntador.
mo080 3,181 h 20,68 65,78Ajudant muntador.
% 2,000 % 1.440,59 28,81Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1.469,40 44,08

Total per Ut ............: 1.513,48

Són MIL CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS per Ut.
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234 TDG060 Ut Subministrament i instal·lació de porteria
traslladable d'handbol o futbol sala de 3 m
de base i 2 m d'altura formada per: pals i
travesser de secció quadrada de 80x80 mm,
d'acer amb acabat en poliuretà en franges
blanques i vermelles, base de tub de secció
rectangular de 80x40 mm i xarxa de niló amb
cordes de 3,5 mm de diàmetre amb suports de
poliamida per a subjecció de la xarxa a la
porteria, fixat a una superfície suport (no
inclosa en aquest preu). Inclús p/p de
replanteig, i fixació de l'equipament
esportiu. Totalment muntada i provada per
l'empresa instal·ladora.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de
l'equipament esportiu.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt52dep270u 1,000 Ut 487,45 487,45Porteria traslladable
d'handbol o futbol sala de 3
m de base i 2 m d'altura
formada per: pals i travesser
de secció quadrada de 80x80
mm, d'acer amb acabat en
poliuretà en franges blanques
i vermelles, base de tub de
secció rectangular de 80x40
mm i xarxa de niló amb cordes
de 3,5 mm de diàmetre amb
suports de poliamida per a
subjecció de la xarxa a la
porteria, inclús platina
antibolcada per cargolar el
tub a la superfície suport.

mt50spl105b 0,340 Ut 3,98 1,35Fixació composta per tac
químic, volandera i cargol
d'acer.

mo011 0,318 h 24,08 7,66Oficial 1ª muntador.
mo080 0,318 h 20,68 6,58Ajudant muntador.
% 2,000 % 503,04 10,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 513,10 15,39

Total per Ut ............: 528,49

Són CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS per Ut.
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235 UAI020 Ut Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60
cm.

mt11arh011a 1,000 Ut 21,63 21,63Embornal amb fons i sortida
frontal, registrable,
prefabricada de formigó
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de
mesures interiors, per
sanejament.

mt11rej010a 1,000 Ut 24,92 24,92Marc i reixeta de foneria
dúctil, classe C-250 segons
UNE-EN 124, abatible i
proveïda de cadena
antirobatori, de 300x300 mm,
per a embornal, fins i tot
revestiment de pintura
bituminosa i relleus
antilliscants en la part
superior.

mt10hmf010Mp 0,048 m³ 53,20 2,55Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mt01arr010a 0,529 t 6,20 3,28Grava de pedrera, de 19 a 25
mm de diàmetre.

mo039 0,425 h 16,37 6,96Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo082 0,425 h 14,27 6,06Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 65,40 1,31Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 66,71 2,00

Total per Ut ............: 68,71

Són SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per
Ut.

236 UAP010 Ut Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre
interior i de 1,6 m d'alçada útil interior,
de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu
d'espessor rebut amb morter de ciment M-5,
adreçat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment hidròfug M-15 i elements
prefabricats de formigó en massa, sobre
solera de 25 cm de gruix de formigó armat
HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb
malla electrosoldada, amb tancament de tapa
circular i marc de ferro colat classe B-125
segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres,
zones per als vianants o aparcaments
comunitaris.

mt10haf010pnb 0,675 m³ 81,93 55,30Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricat en central amb
ciment SR.

mt07ame010n 2,250 m² 3,14 7,07Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn 0,173 m³ 78,23 13,53Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 192,500 Ut 0,39 75,08Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt09mor010c 0,154 m³ 97,20 14,97Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt09mor010f 0,063 m³ 125,87 7,93Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-15,
confeccionat en obra con 450
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/3.
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mt46phm010b 1,000 Ut 31,80 31,80Anell prefabricat de formigó
en massa, per pou, unió
rígida encadellada amb junt
de goma, segons UNE-EN 1917,
de 100 cm de diàmetre
interior i 50 cm d'alçària,
resistència a compressió
major de 250 kg/cm².

mt46phm020b 1,000 Ut 44,92 44,92Con asimètric per brocal de
pou, prefabricat de formigó
en massa, unió rígida
encadellada amb junt de goma,
segons UNE-EN 1917, de 100 a
60 cm de diàmetre interior i
60 cm d'alçària, resistència
a compressió major de 250
kg/cm².

mt46tpr010a 1,000 Ut 37,76 37,76Tapa circular i marc de
foneria dúctil de 660 mm de
diàmetre exterior i 40 mm
d'alçada, pas lliure de 550
mm, per pou, classe B-125
segons UNE-EN 124. Tapa
revestida amb pintura
bituminosa i marc sense
tancament ni junt.

mt46phm050 4,000 Ut 3,74 14,96Pate de polipropilè conformat
en U, per pou, de 330x160 mm,
secció transversal de D=25
mm, segons UNE-EN 1917.

mq04cag010a 0,190 h 46,10 8,76Camió amb grua de fins a 6 t.
mo039 5,777 h 16,37 94,57Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo082 2,888 h 14,27 41,21Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 447,86 8,96Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 456,82 13,70

Total per Ut ............: 470,52

Són QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS per Ut.

237 UDR020 Ut Marcat i senyalització de pista de futbol
sala amb pintura acrílica mat via aigua.

mt47adc130b 10,000 kg 5,63 56,30Pintura acrílica mat via
aigua, densitat 1,3 g/m³,
viscositat > 20 poises.

mt47mpi030 20,000 m 1,33 26,60Rotllo de cinta adhesiva.
mo036 9,111 h 16,37 149,15Oficial 1ª pintor.
mo071 9,111 h 14,27 130,01Ajudant pintor.
mo082 4,555 h 14,27 65,00Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 427,06 8,54Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 435,60 13,07

Total per Ut ............: 448,67

Són QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per Ut.
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238 UDR020b Ut Marcat i senyalització de pista de bàsquet
amb pintura acrílica mat via aigua.

mt47adc130b 10,000 kg 5,63 56,30Pintura acrílica mat via
aigua, densitat 1,3 g/m³,
viscositat > 20 poises.

mt47mpi030 20,000 m 1,33 26,60Rotllo de cinta adhesiva.
mo036 9,111 h 16,37 149,15Oficial 1ª pintor.
mo071 9,111 h 14,27 130,01Ajudant pintor.
mo082 4,555 h 14,27 65,00Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 427,06 8,54Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 435,60 13,07

Total per Ut ............: 448,67

Són QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per Ut.

239 UDR020c Ut Marcat i senyalització de pista de handbol
amb pintura acrílica mat via aigua.

mt47adc130b 10,000 kg 5,63 56,30Pintura acrílica mat via
aigua, densitat 1,3 g/m³,
viscositat > 20 poises.

mt47mpi030 20,000 m 1,33 26,60Rotllo de cinta adhesiva.
mo036 9,111 h 16,37 149,15Oficial 1ª pintor.
mo071 9,111 h 14,27 130,01Ajudant pintor.
mo082 4,555 h 14,27 65,00Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 427,06 8,54Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 435,60 13,07

Total per Ut ............: 448,67

Són QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS per Ut.

240 UDR020d Ut Marcat i senyalització de pista de voleibol
amb pintura acrílica mat via aigua.

mt47adc130b 10,000 kg 5,63 56,30Pintura acrílica mat via
aigua, densitat 1,3 g/m³,
viscositat > 20 poises.

mt47mpi030 20,000 m 1,33 26,60Rotllo de cinta adhesiva.
mo036 5,247 h 16,37 85,89Oficial 1ª pintor.
mo071 5,247 h 14,27 74,87Ajudant pintor.
mo082 2,624 h 14,27 37,44Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 281,10 5,62Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 286,72 8,60

Total per Ut ............: 295,32

Són DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS per Ut.

Annex de justificació de preus Pàgina 122

Num. Codi Ut Descripció Total



241 UJA050 m³ Aportació de terra vegetal, suministrada a
granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant retroexcavadora.

mt48tie030a 1,150 m³ 15,60 17,94Terra vegetal garbellada,
subministrada a granel.

mq01exn020a 0,066 h 42,46 2,80Retroexcavadora hidràulica
sobre pneumàtics 84 CV.

mo106 0,066 h 13,69 0,90Peó jardiner.
% 2,000 % 21,64 0,43Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 22,07 0,66

Total per m³ ............: 22,73

Són VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS per
m³.

242 UJA070 m² Reg amb mitjans mecànics, mitjançant camió
cisterna amb equip de polvorització, amb un
rendiment de 5 l/m².

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,02 0,01Aigua.
mq02cia030 0,002 h 51,87 0,10Camió cisterna amb equip de

polvorització, de 8 m³ de
capacitat.

% 2,000 % 0,11 0,00Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 0,11 0,00

Total per m² ............: 0,11

Són ONZE CÈNTIMS per m².

243 UVO010 m Llosa prefabricat de formigó de color blanc,
per cobriment de murs, en peces de 50x25x4
cm.

mt09moe010b 0,005 m³ 120,64 0,60Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N, hidròfug, tipus M-10,
confeccionat en obra con 380
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

mt20cho010k 1,100 m 8,30 9,13Llosa prefabricat de formigó
de color blanc, per cobriment
de murs, en peces de 50x25x4
cm, amb trencaaigües.

mt09mcr235 0,113 kg 2,08 0,24Morter de juntes per
prefabricats de formigó i
pedra artificial, compost de
ciment, àrids, pigments i
additius especials.

mt28pcs010 0,165 l 7,57 1,25Tractament superficial
hidrofugant, de superfície
invisible.

mo018 0,178 h 16,37 2,91Oficial 1ª construcció.
mo104 0,178 h 13,69 2,44Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,57 0,33Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 16,90 0,51

Total per m ............: 17,41

Són DISSET EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m.
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244 UVP020 Ut Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla
de simple torsió amb acabat galvanitzat en
calent de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm
de diàmetre.

mt10hmf010Mm 0,100 m³ 56,28 5,63Formigó HM-20/B/20/I,
fabricat en central.

mt52vst040 1,000 Ut 48,16 48,16Porta de pas constituïda per
marcs de tub metàl·lic de
40x20x1,5 mm i 30x15x1,5 mm,
i bastidor de tub de
40x40x1,5 mm amb platina de
40x4 mm per subjecció de
malla de simple torsió.

mt52vst010aa 2,050 m² 0,92 1,89Malla de simple torsió, de 8
mm de passada de malla i 1,1
mm de diàmetre, acabat
galvanitzat.

mo039 0,188 h 16,37 3,08Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo082 0,188 h 14,27 2,68Ajudant construcció d'obra
civil.

mo016 0,659 h 16,63 10,96Oficial 1ª serraller.
mo054 0,659 h 14,33 9,44Ajudant serraller.
% 2,000 % 81,84 1,64Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 83,48 2,50

Total per Ut ............: 85,98

Són VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
per Ut.

245 UVT010 m Tancament de parcel·la format per malla de
simple torsió, de 8 mm de passada de malla i
1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
muntants de pilars d'acer galvanitzat, de 48
mm de diàmetre i 3 m d'altura.

mt52vst030g 0,220 Ut 10,14 2,23Pal de tub intermedi d'acer
galvanitzat de 48 mm de
diàmetre, alçaria 3 m.

mt52vst030o 0,060 Ut 10,72 0,64Pal de tub interior de reforç
d'acer galvanitzat de 48 mm
de diàmetre, alçaria 3 m.

mt52vst030w 0,040 Ut 12,97 0,52Pal de tub extrem d'acer
galvanitzat de 48 mm de
diàmetre, alçaria 3 m.

mt52vst030E 0,200 Ut 13,93 2,79Pal de tub en esquadra d'acer
galvanitzat de 48 mm de
diàmetre, alçaria 3 m.

mt52vst010aa 3,600 m² 0,92 3,31Malla de simple torsió, de 8
mm de passada de malla i 1,1
mm de diàmetre, acabat
galvanitzat.

mt10hmf010Mm 0,015 m³ 56,28 0,84Formigó HM-20/B/20/I,
fabricat en central.

mo104 0,094 h 13,69 1,29Peó ordinari construcció.
mo009 0,085 h 16,91 1,44Oficial 1ª muntador.
mo075 0,085 h 14,27 1,21Ajudant muntador.
% 3,000 % 14,27 0,43Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,70 0,44

Total per m ............: 15,14

Són QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m.
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246 UVT010b m Tancament de parcel·la format per malla de
simple torsió, de 8 mm de passada de malla i
1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
muntants de pilars d'acer galvanitzat, de 48
mm de diàmetre i 3 m d'altura.

mt52vst030g 0,220 Ut 10,14 2,23Pal de tub intermedi d'acer
galvanitzat de 48 mm de
diàmetre, alçaria 3 m.

mt52vst030o 0,060 Ut 10,72 0,64Pal de tub interior de reforç
d'acer galvanitzat de 48 mm
de diàmetre, alçaria 3 m.

mt52vst030w 0,040 Ut 12,97 0,52Pal de tub extrem d'acer
galvanitzat de 48 mm de
diàmetre, alçaria 3 m.

mt52vst030E 0,200 Ut 13,93 2,79Pal de tub en esquadra d'acer
galvanitzat de 48 mm de
diàmetre, alçaria 3 m.

mt52vst010aa 3,600 m² 0,92 3,31Malla de simple torsió, de 8
mm de passada de malla i 1,1
mm de diàmetre, acabat
galvanitzat.

mt10hmf010Mm 0,015 m³ 56,28 0,84Formigó HM-20/B/20/I,
fabricat en central.

mo104 0,094 h 13,69 1,29Peó ordinari construcció.
mo009 0,085 h 16,91 1,44Oficial 1ª muntador.
mo075 0,085 h 14,27 1,21Ajudant muntador.
% 3,000 % 14,27 0,43Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,70 0,44

Total per m ............: 15,14

Són QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m.

247 UVT020 m Tancament de parcel·la format per malla
electrosoldada, de 50x50 mm de passada de
malla i 4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat
i plastificat en color verd RAL 6015, amb
bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat i
plastificat en color verd RAL 6015 de secció
30x30x1,5 mm i muntants de pals de tub
rectangular d'acer galvanitzat i plastificat
en color verd RAL 6015, de 60x60x1,5 mm i
altura 2,50 m.

mt52vse010b 2,500 m² 4,12 10,30Malla electrosoldada, de
50x50 mm de passada de malla
i 4 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat i plastificat en
color verd RAL 6015.

mt52vpm020x 0,550 Ut 6,31 3,47Pal de perfil buit d'acer
galvanitzat i pintat, de
secció quadrada 60x60x1,5 mm
i 2,50 m d'alçària.

mt52vpm010d 4,500 m 1,39 6,26Perfil buit d'acer
galvanitzat i pintat, de
secció quadrada 30x30x1,5 mm.

mt10hmf010Mm 0,015 m³ 56,28 0,84Formigó HM-20/B/20/I,
fabricat en central.

mo104 0,094 h 13,69 1,29Peó ordinari construcció.
mo016 0,282 h 16,63 4,69Oficial 1ª serraller.
mo054 0,282 h 14,33 4,04Ajudant serraller.
% 3,000 % 30,89 0,93Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 31,82 0,95

Total per m ............: 32,77

Són TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per m.
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248 UXB020 m Vorera - Recta - MC - A4 (20x8) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

mt10hmf011rc 0,067 m³ 53,20 3,56Formigó no estructural
HNE-20/P/20, fabricat en
central.

mt09mor010c 0,002 m³ 97,20 0,19Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt18jbg010Ba 1,050 Ut 2,24 2,35Vorera recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada peatonal A4
(20x8) cm, classe climàtica B
(absorció <=6%), classe
resistent a l'abrasió H
(petjada <=23 mm) i classe
resistent a flexió S (R-3,5
N/mm2), de 100 cm de
longitud, segons UNE-EN 1340
i UNE 127340.

mt09mor010c 0,001 m³ 97,20 0,10Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mq04dua020b 0,030 h 8,64 0,26Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq06vib020 0,086 h 4,40 0,38Regla vibrant de 3 m.
mo039 0,341 h 16,37 5,58Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo082 0,616 h 14,27 8,79Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 21,21 0,42Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 21,63 0,65

Total per m ............: 22,28

Són VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

249 UXC010 m² Paviment continu de formigó armat de 15 cm de
gruix, realitzat amb formigó HA-30/B/20/I
fabricat en central, i abocada des de camió,
estès i vibrat manual, i malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
acabat imprès en relleu i tractat
superficialment amb morter decoratiu de
rodolament per a formigó imprès, color blanc,
rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols
color blanc i capa de segellat final amb
resina impermeabilitzant d'acabat.

mt07aco020j 2,000 Ut 0,04 0,08Separador homologat per
paviments continus.

mt07ame010d 1,200 m² 1,31 1,57Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010gna 0,158 m³ 62,69 9,91Formigó HA-30/B/20/I,
fabricat en central.

mt09wnc011eE 4,500 kg 0,54 2,43Morter decoratiu de
rodolament per a formigó
imprès color blanc, compost
de ciment, sorra de sílice,
additius orgànics i pigments.

mt09wnc020f 0,200 kg 2,61 0,52Desemmotllant en pols color
blanc, aplicat en paviments
continus de formigó imprès,
compost de càrregues,
pigments i additius orgànics.
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mt09wnc030a 0,250 kg 3,54 0,89Resina impermeabilitzant,
aplicada per la cura i
segellament de paviments
continus de formigó imprès,
composta de resina sintètica
en dispersió aquosa i
additius específics.

mt47adh022 0,180 m 0,28 0,05Poliestirè expandit en junts
de dilatació de paviments
continus de formigó.

mt47adh021 0,400 m 2,45 0,98Segellat de junt de dilatació
amb massilla de poliuretà
d'elasticitat permanent.

mq04dua020b 0,027 h 8,64 0,23Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic.

mq06vib020 0,023 h 4,40 0,10Regla vibrant de 3 m.
mq08lch040 0,028 h 6,90 0,19Hidronetejadora a pressió.
mo039 0,347 h 16,37 5,68Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo082 0,460 h 14,27 6,56Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 29,19 0,58Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 29,77 0,89

Total per m² ............: 30,66

Són TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m².

250 UXF010 m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb
barreja bituminosa contínua en calent de
composició semidensa, tipus S20.

mt47aag020em 0,184 t 42,86 7,89Barreja bituminosa contínua
en calent de composició
semidensa, tipus S20, amb
àrid granític i betum
asfàltic de penetració.

mq11ext030 0,002 h 75,77 0,15Estenedora asfàltica de
cadenes 110 CV.

mq02ron010a 0,002 h 15,64 0,03Corró vibrant tàndem
autopropulsat, de 2300 kg,
amplada de treball 105 cm.

mq11com010 0,002 h 54,89 0,11Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo039 0,003 h 16,37 0,05Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo082 0,016 h 14,27 0,23Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 8,46 0,17Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,63 0,26

Total per m² ............: 8,89

Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m².
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251 UXF010b m² Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb
barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus D12.

mt47aag020aa 0,184 t 43,80 8,06Barreja bituminosa contínua
en calent de composició
densa, tipus D12, amb àrid
granític i betum asfàltic de
penetració.

mq11ext030 0,002 h 75,77 0,15Estenedora asfàltica de
cadenes 110 CV.

mq02ron010a 0,002 h 15,64 0,03Corró vibrant tàndem
autopropulsat, de 2300 kg,
amplada de treball 105 cm.

mq11com010 0,002 h 54,89 0,11Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo039 0,003 h 16,37 0,05Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo082 0,016 h 14,27 0,23Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 8,63 0,17Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,80 0,26

Total per m² ............: 9,06

Són NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m².
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ANNEX 12. CONTROL DE LA QUALITAT 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 2 

1.- INTRODUCCIÓ. 

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de 
complir els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de 
seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el 
projecte, la construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una 
sèrie de controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra 
i el control de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar 
compliment a l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos 
de la Memòria, havent estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació 
vigent, a les característiques del projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present 
projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu 
contingut queda suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques 
Particulars del projecte. 

Simplement és un document complementari, la missió del qual és servir d'ajuda al Director 
d'Execució de l'Obra per redactar el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL 
CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, elaborat en funció del Pla d'Obra del constructor; on 
es quantifica, mitjançant la integració dels requisits del Plec amb els mesuraments del 
projecte, el nombre i tipus d'assaigs i proves a realitzar per part del laboratori acreditat, 
permetent-li obtenir la seva valoració econòmica. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

  El control de recepció en obra dels productes. 

  El control d'execució de l'obra. 

  El control de l'obra acabada. 

Per a això: 

1) El Director de l'Execució de l'Obra recopilarà la documentació del control realitzat, 
verificant que és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves 
modificacions. 

2) El Constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al Director 
d'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra la documentació dels productes 
anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les 
garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les 
unitats d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el Director de l'Execució de l'Obra, 
com a part del control de qualitat de l'obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 
Director de l'Execució de l'Obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en 
l'Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 

 
  

2.- CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, 
s'estableixen les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, 
emmagatzematge i manipulació, i recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells 
materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així 
se'ls exigeixi en la reglamentació vigent, en el Plec del projecte o en el corresponent ESTUDI 
DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA. Aquest control s'efectuarà 
sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les 
decisions allà determinades. 

El Director d'Execució de l'Obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti els 
certificats de qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a 
l'obra. 

 

3.- CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ 
PER UNITAT D'OBRA. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat 
d'obra, s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu 
control de qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda 
acreditada pels documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no 
garanteix la qualitat del producte final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control 
mínimes a realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases 
d'execució descrites en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de 
l'empresa constructora o instal·ladora. 

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la 
freqüència mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la 
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correcta execució de la unitat d'obra, a verificar per part del Director d'Execució de l'Obra 
durant el procés d'execució. 

El Director d'Execució de l'Obra redactarà el corresponent ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL 
CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA, d'acord amb les especificacions del projecte i el 
descrit en el present Pla de control de qualitat. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel Director d'Execució de l'Obra, i 
les proves de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats 
d'obra: 

  

ADE010 Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb 
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

53,46 m³ 

ADE010c Excavació en rases per instal·lacions en qualsevol tipus de terreny, amb 
mitjans mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

166,64 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions en planta, 
cotes de fons i cotes 
entre eixos. 

1 cada 20 m   Errors superiors al 2,5‰. 
  Variacions superiors a ±100 mm. 

1.2 Distàncies relatives a 
llindes de parcel·la, 
serveis, servituds, 
fonamentacions i 
edificacions pròximes. 

1 per rasa   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Alçada de cada franja. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte 
a les especificacions de projecte. 

2.2 Cota del fons. 1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte 
a les especificacions de projecte. 

2.3 Anivellació de 
l'excavació. 

1 per rasa   Variacions no acumulatives de 50 mm 
en general. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.4 Identificació de les 
característiques del 
terreny del fons de 
l'excavació. 

1 per rasa   Diferències respecte a les 
especificacions de l'estudi geotècnic. 

2.5 Discontinuïtats del 
terreny durant el tall de 
terres. 

1 per rasa   Existència de llenties o restes 
d'edificacions. 

 
  

FASE 3 Refinat de fons amb extracció de les terres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Grau d'acabat en el 
refinament de fons i 
laterals. 

1 per rasa   Variacions superiors a ±50 mm respecte 
a les especificacions de projecte. 

 
  

 

 

ADR010 Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip 
manual amb taula vibrant. 

26,73 m³ 

ADR010b Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia 
excavació, i compactació al 95% del Proctor Modificat mitjançant equip 
manual amb taula vibrant. 

45,36 m³ 

 
  

FASE 1 Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 20 cm. 

1.2 Materials de les 
diferents capes. 

1 per tongada   No són de característiques uniformes. 

1.3 Pendent transversal de 
la superfície de les 
capes durant l'execució 
del reomplert. 

1 per tongada   No permet assegurar l'evacuació de les 
aigües sense perill d'erosió. 
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FASE 2 Humidificació o dessecació de cada tongada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Contingut d'humitat. 1 per tongada   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 3 Compactació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Uniformitat de la 
superfície d'acabat. 

1 per tongada   Existència d'assentaments. 

 
  

 

 

ASA010 Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x50 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

6,00 Ut 

ASA010b Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

5,00 Ut 

ASA010c Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x70 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

3,00 Ut 

ASA010d Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x80 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

1,00 Ut 

ASA010e Pericó de pas, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
80x80x100 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig del pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.3 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

 

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Superfície de 
recolzament. 

1 per unitat   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 15 cm. 

3.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 per unitat   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 4 
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats 
amb morter.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Dimensions interiors. 1 per unitat   Variacions superiors al 10%.  
  

FASE 5 Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Connexions dels tubs i 
segellat. 

1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 
  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  

  

FASE 6 
Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de les peces 
de PVC en el fons del pericó.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Pendent. 1 per unitat   Inferior al 2%. 

6.2 Enrasat dels tubs. 1 per unitat   Acabament de les peces de PVC amb el 
formigó a diferent nivell.  
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FASE 7 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les 
parets interiors del pericó.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Acabat interior. 1 per unitat   Existència d'irregularitats.  
  

FASE 8 Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Tapa de registre i 
sistema de tancament. 

1 per unitat   Diferències de mesura entre el marc i la 
tapa. 

  Manca d'hermeticitat en el tancament.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubritat  
  

 

 

ASA010f Pericó sifònica, d'obra de fàbrica, registrable, de dimensions interiors 
70x70x55 cm, amb tapa prefabricada de formigó armat. 

3,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig del pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.3 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Superfície de 
recolzament. 

1 per unitat   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 15 cm. 

3.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 per unitat   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 4 
Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats 
amb morter.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Dimensions interiors. 1 per unitat   Variacions superiors al 10%.  
  

FASE 5 Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pericó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Connexions dels tubs i 
segellat. 

1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 
  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  

  

FASE 6 Col·locació del colze de PVC.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Disposició i tipus de 
colze. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

6.2 Connexió i segellat del 
colze. 

1 per unitat   Entrega de tubs insuficient. 
  Segellat de junts defectuós.  

  

FASE 7 
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les 
parets interiors del pericó.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Acabat interior. 1 per unitat   Existència d'irregularitats.  
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FASE 8 Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Tapa de registre i 
sistema de tancament. 

1 per unitat   Diferències de mesura entre el marc i la 
tapa. 

  Manca d'hermeticitat en el tancament.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

 

ASB010 Connexió de servei general de sanejament a la xarxa general del municipi, 
de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diàmetre, enganxat mitjançant adhesiu. 

1,06 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per connexió de 
servei 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 per connexió de 
servei 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.3 Amplada de la rasa. 1 per rasa   Inferior a 66 cm.  
  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Superfície de 
recolzament. 

1 per connexió de 
servei 

  Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 3 Presentació en sec de tubs i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Nombre, tipus i 
dimensions. 

1 per connexió de 
servei 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 4 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix de la capa. 1 per connexió de 
servei 

  Inferior a 10 cm. 

4.2 Humitat i compacitat. 1 per connexió de 
servei 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 5 Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Neteja de l'interior dels 
col·lectors. 

1 per col·lector   Existència de restes o elements 
adherits.  

  

FASE 6 Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Pendent. 1 per connexió de 
servei 

  Inferior al 2%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials.  

  

FASE 7 
Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Neteja. 1 per connexió de 
servei 

  Existència de restes de brutícia. 

 
  

FASE 8 Execució del reblert envoltant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Gruix. 1 per connexió de 
servei 

  Inferior a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
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ASB020 Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa general de 
sanejament del municipi. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Resolució de la connexió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Situació i dimensions 
del tub i la perforació 
del pou. 

1 per unitat   Falta de correspondència entre el tub i la 
perforació per a la seva connexió. 

2.2 Connexions dels tubs i 
segellat. 

1 per unitat   Entrega de tubs insuficient. 
  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  

  

 

 

ASC010 Col·lector soterrat de sanejament, sense arquetes, mitjançant sistema 
integral enregistrable, de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 
kN/m², de 160 mm de diàmetre, amb junta elàstica. 

21,61 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Amplada de la rasa. 1 per rasa   Inferior a 66 cm. 

1.3 Profunditat i traçat. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.4 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Superfície de 
recolzament. 

1 cada 10 m   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 3 Presentació en sec de tubs i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Nombre, tipus i 
dimensions. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 4 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 

4.2 Humitat i compacitat. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 5 Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Neteja de l'interior dels 
col·lectors. 

1 cada 10 m   Existència de restes o elements adherits. 

 
  

FASE 6 Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Pendent. 1 cada 10 m   Inferior al 2%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials. 

6.2 Distància entre registres. 1 per col·lector   Superior a 15 m.  
  

FASE 7 Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Neteja. 1 cada 10 m   Existència de restes de brutícia. 

7.2 Junt, connexió i 
segellat. 

1 per junt   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  
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FASE 8 Execució del reblert envoltant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Gruix. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

 

ASC020 Col·lector soterrat en llosa de fonamentació, sense arquetes, mitjançant 
sistema integral enregistrable, en llosa de fonamentació, de PVC llis, sèrie 
SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre, amb junta 
elàstica. 

30,39 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions, profunditat 
i traçat. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Presentació en sec de tubs i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i 
dimensions. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 3 Muntatge de la instal·lació començant per l'extrem de capçalera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Pendent. 1 cada 10 m   Inferior al 3%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials. 

3.2 Fixació a l'armadura de 
la llosa. 

1 cada 10 m   Insuficient. 

 

 FASE 4 Neteja de la zona a unir, col·locació de juntes i encaix de peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Neteja. 1 cada 10 m   Existència de restes de brutícia. 

4.2 Junt, connexió i 
segellat. 

1 per junt   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

 

ASI050 Canaleta prefabricada de formigó polímer, de 1000 mm de longitud, 100 mm 
d'ample i 85 mm d'alt amb reixeta entramat d'acer galvanitzat, classe B-125 
segons UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud. 

42,15 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la canaleta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per canaleta   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions i traçat. 1 per canaleta   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Superfície de 
recolzament. 

1 per canaleta   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix. 1 per solera   Inferior a 10 cm. 



ANNEX 12. CONTROL DE LA QUALITAT 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 9 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 per solera   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 4 Muntatge de les peces prefabricades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Disposició, tipus i 
dimensions. 

1 per canaleta   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 5 Formació de forats per connectat de tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Situació i dimensions 
dels tubs i les 
perforacions. 

1 per canaleta   Manca de correspondència entre els tubs 
i les perforacions per a la seva connexió. 

 
  

FASE 6 Acoblament i rejuntat dels col·lectors a la canaleta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Connexions dels tubs i 
segellat. 

1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 
  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  

  

FASE 7 Col·locació de la reixeta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Reixeta. 1 per unitat   Manca d'hermeticitat al pas d'olors. 
  Diferències respecte a les especificacions 

de projecte.  
  

 

 

ANE010 Emmacat de 20 cm en caixa per base de solera, amb aportació de grava 
de pedrera de pedra calcària, Ø40/70 mm, i compactació mitjançant 
equip manual amb taula vibrant. 

353,63 m² 

 
  

FASE 1 Estès del material de farciment en tongades d'espessor uniforme.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix de les tongades. 1 per tongada   Superior a 20 cm. 

1.2 Gruix de la sola. 1 per sola   Inferior a 20 cm. 

1.3 Granulometria de les 
graves. 

1 per sola   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Compactació i anivellació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Uniformitat de la 
superfície d'acabat. 

1 per tongada   Existència d'assentaments. 

2.2 Planitud. 1 per sola   Irregularitats superiors a 20 mm, 
mesurades amb regla de 3 m en 
qualsevol posició.  

  

 

ANS010 Solera de formigó armat de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó 
HA-30/B/20/I fabricat en central amb additiu hidròfug, i abocada des de 
camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats, per a base 
d'un paviment. 

353,63 m² 

 
  

FASE 1 Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Rasant de la cara 
superior. 

1 per solera   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Formació de juntes de formigonat i contorn.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Encontres amb pilars i 
murs. 

1 per element   Inexistència de junt de contorn. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.2 Profunditat del junt de 
contorn. 

1 per solera   Inferior al gruix de la solera. 

2.3 Gruix dels junts. 1 per junt   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  

  

FASE 3 Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Disposició de les 
armadures. 

1 per solera   Desplaçament de l'armadura. 

 
  

FASE 4 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix. 1 per solera   Inferior a 10 cm. 

4.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 per solera   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 5 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Mètode aplicat, temps 
de curat i protecció de 
superfícies. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

FASE 6 Serradura de juntes de retracció.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Situació de junts de 
retracció. 

1 per solera   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

6.2 Profunditat de junts de 
retracció. 

1 per solera   Inferior a 3,3 cm. 

 
  

 

CRL010 Capa de formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat en central i abocada des 
de camió, de 10 cm d'espessor. 

11,76 m² 

CRL030 Capa de formigó de neteja HL-150/B/20 fabricat en central i abocada des 
de camió, de 10 cm d'espessor. 

25,78 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Reconeixement del 
terreny, comprovant-se 
l'excavació, els estrats 
travessats, nivell freàtic, 
existència d'aigua i 
corrents subterranis. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de l'estudi geotècnic. 

 
  

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Gruix de la capa de 
formigó de neteja. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condicions 
d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 3 Coronació i enrasament del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Rasant de la cara 
superior. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Variacions superiors a ±16 mm, 
amidades amb regla de 2 m.  
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CSZ015 Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó 
HM-30/B/20/I fabricat en central i abocada des de camió. 

10,58 m³ 

 
  

FASE 1 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements 
estructurals que es recolzin en les mateixes.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Distàncies entre els 
eixos de sabates i 
pilars. 

1 per eix   Fora de les toleràncies entre eixos reals i 
de replanteig. 

1.2 Dimensions en planta. 1 per sabata   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Neteja de l'excavació 
abans de formigonar. 

1 per sabata   Existència de restes de brutícia. 

2.2 Cantell de la sabata. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Insuficient per a garantir la longitud 
d'ancoratge de les barres en compressió 
que constitueixen les esperes dels pilars. 

2.3 Condicions 
d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 3 Coronació i enrasament de fonaments.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Rasant de la cara 
superior. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Variacions superiors a ±16 mm, 
amidades amb regla de 2 m.  

  

 

 

FASE 4 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Mètode aplicat, temps 
de curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

 

 

CSZ030 Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-
30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 
B 500 S, quantia 46,2 kg/m³. 

7,97 m³ 

 
  

FASE 1 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements 
estructurals que es recolzin en les mateixes.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Distàncies entre els 
eixos de sabates i 
pilars. 

1 per eix   Fora de les toleràncies entre eixos reals i 
de replanteig. 

1.2 Dimensions en planta. 1 per sabata   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació de separadors i fixació de les armadures.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició de les 
armadures. 

1 per sabata   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.2 Radi de doblat, disposició 
i longitud 
d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per sabata   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.3 Recobriments de les 
armadures. 

1 per sabata   Variacions superiors al 15%. 

2.4 Separació de l'armadura 
inferior del fons. 

1 per sabata   Recobriment inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud d'ancoratge de 
les esperes dels pilars. 

1 per sabata   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  
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FASE 3 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Neteja de l'excavació 
abans de formigonar. 

1 per sabata   Existència de restes de brutícia. 

3.2 Cantell de la sabata. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Insuficient per a garantir la longitud 
d'ancoratge de les barres en compressió 
que constitueixen les esperes dels pilars. 

3.3 Condicions 
d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua 
o una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 4 Coronació i enrasament de fonaments.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Rasant de la cara 
superior. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

4.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
superfície 

  Variacions superiors a ±16 mm, 
amidades amb regla de 2 m.  

  

FASE 5 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Mètode aplicat, temps 
de curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de 
superfície 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

 

 

 

 

 

EAS006 Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 400x400 mm i gruix 12 
mm, amb 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diàmetre i 60 cm de longitud total, cargolats amb volanderes, rosca i 
contrafemella. 

6,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 5 plaques   Variacions superiors a ±3 mm en 
distàncies a eixos de fins a 3 m. 

  Variacions superiors a ±4 mm en 
distàncies a eixos de fins a 6 m. 

  Variacions superiors a ±6 mm en 
distàncies a eixos de fins a 15 m.  

  

FASE 2 Aplomat i anivellació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Cota de la cara superior 
de la placa. 

1 cada 5 plaques   Variacions superiors a ±1 mm. 

 
  

 

 

EAS010 Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent 
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades. 

1.843,20 kg 

 
  

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 pilars   Variacions superiors a ±3 mm en 
distàncies a eixos de fins a 3 m. 

  Variacions superiors a ±4 mm en 
distàncies a eixos de fins a 6 m. 

  Variacions superiors a ±6 mm en 
distàncies a eixos de fins a 15 m.  
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FASE 2 Col·locació i fixació provisional del pilar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Longitud del pilar. 1 cada 10 pilars   Variacions superiors a ±3 mm en 
longituds de fins a 3 m. 

  Variacions superiors a ±4 mm en 
longituds superiors a 3 m. 

2.2 Dimensions de les 
xapes de cap i de base. 

1 cada 10 pilars   Gruix inferior a l'especificat en el 
projecte. 

2.3 Vol de les xapes de cap 
i de base. 

1 cada 10 pilars   Variacions superiors a 5 mm per defecte. 

 
  

FASE 3 Aplomat i anivellació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Posició i anivellació de 
les xapes. 

1 cada 10 pilars   Excentricitat entre placa i pilar superior a 
5 mm. 

  Manca d'anivellament. 

3.2 Aplomat del conjunt. 1 cada 10 pilars   Desplom superior a 1 mm/m.  
  

FASE 4 Execució de les unions.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 pilars   Cordó discontinu. 
  Defectes aparents, mossegades o 

esquerdes. 
  Variacions en el gruix superiors a ±0,5 

mm.  
  

 

 

 

 

 

 

 

EAT030 Acer S235JRC en corretges metàl·liques, amb peces simples de perfils 
conformats en fred de les sèries C o Z, galvanitzat i col·locat en obra 
amb cargols. 

1.557,75 kg 

 
  

FASE 1 Aplomat i anivellació definitius.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Anivellament. 1 per coberta   Manca d'anivellament. 
  Anivellament incorrecte.  

  

 

 

EAV010 Acer S275JR en bigues, amb peces compostes formades per perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb 
unions soldades. 

5.445,14 kg 

 
  

FASE 1 Col·locació i fixació provisional de la biga.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Tipus de biga. 1 per biga   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Aplomat i anivellació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Anivellament. 1 per planta   Manca d'anivellament. 
  Anivellament incorrecte.  
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EFM010 Mur de càrrega, de 1/2 peu d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic calat 
(gero), per revestir, 29x14x5 cm, rebuda amb morter de ciment M-5, amb 
armat horitzontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm. 

28,15 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruixos. 1 cada 200 m² de 
mur 

  Variacions superiors a 15 mm per excés o 
10 mm per defecte. 

1.2 Alçades parcials. 1 cada 200 m² de 
mur 

  Variacions superiors a ±15 mm. 

1.3 Alçades totals. 1 cada 200 m² de 
mur 

  Variacions superiors a ±25 mm. 

1.4 Distàncies parcials entre 
eixos, a punts crítics i 
buits. 

1 cada 200 m² de 
mur 

  Variacions superiors a ±10 mm. 

1.5 Distàncies entre eixos 
extrems. 

1 cada 200 m² de 
mur 

  Variacions superiors a ±20 mm. 

1.6 Distàncies entre junts 
de dilatació i entre junts 
estructurals. 

1 cada 200 m² de 
mur 

  Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.7 Dimensions dels buits. 1 cada 200 m² de 
mur 

  Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Existència de mires 
aplomades. 

1 cada 200 m² de 
mur 

  Desviacions en aploms i alineacions de 
mires. 

2.2 Distància entre mires. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Col·locació de les mires. 1 en general   Absència de mires en qualsevol 
cantonada, buit, canvi d'alineació o 
queixal.  

  

FASE 3 Col·locació dels maons per filades a nivell.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Humectació de les 
peces. 

1 cada 200 m² de 
mur 

  No s'han humitejat les peces el temps 
necessari. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.2 Reomplert de junts. 1 cada 200 m² de 
mur 

  El morter no ha omplert totalment els 
junts horitzontals. 

  El morter no ha omplert almenys el 
40% dels junts verticals. 

3.3 Lligada en les trobades i 
cantonades de murs. 

1 cada 10 trobades 
o cantonades i no 
menys de 1 per 
planta 

  No s'han realitzat en tot el gruix i en 
totes les filades. 

3.4 Trava de la fàbrica. 1 en general   Existència de solapaments entre peces 
inferiors a 4 cm o 0,4 vegades el gruix 
de la peça. 

  No s'han realitzat les traves en tot el 
gruix i en totes les filades. 

3.5 Gruix de junts. 1 en general   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

3.6 Horitzontalitat de les 
filades. 

1 cada 200 m² de 
mur 

  Variacions superiors a ±2 mm/m. 

3.7 Planitud del parament. 1 cada 200 m² de 
mur 

  Variacions superiors a ±5 mm, 
amidades amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 
m. 

3.8 Desplom. 1 cada 200 m² de 
mur 

  Desplom superior a 2 cm en una planta. 
  Desplom superior a 5 cm en l'alçada 

total de l'edifici.  
  

FASE 4 Col·locació d'armadures en llença.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Disposició de les 
armadures. 

1 cada 200 m² de 
mur 

  Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  
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EHS020 Pilar rectangular o quadrat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-
30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 
B 500 S, quantia 89 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat 
de xapes metàl·liques reutilitzables, fins a 3 m d'alçada lliure. 

3,61 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Distància entre eixos en 
el replanteig, en cada 
planta. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Variacions superiors a ±1/20 de la 
dimensió del pilar en la direcció que es 
controla. 

1.2 Diferència en el 
replanteig d'eixos, entre 
dues plantes 
consecutives. 

1 per planta   Variacions superiors a ±20 mm. 

1.3 Posició de les cares que 
es mantenen al passar 
d'una planta a una altra. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

FASE 2 Col·locació de les armadures amb separadors homologats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició de les 
armadures. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.2 Separació entre 
armadures i separació 
entre cèrcols. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.3 Longitud de solapament 
de les armadures 
longitudinals. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.4 Separadors i 
recobriments. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

 

 

 

 

FASE 3 Muntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Aplomat del conjunt. 1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Desplom superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistència i rigidesa. 1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Manca de rigidesa i resistència per 
suportar sense assentaments ni 
deformacions perjudicials les accions 
produïdes pel formigonat de la peça. 

3.3 Neteja. 1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Presència de restes en les superfícies 
interiors de l'encofrat. 

3.4 Estanquitat. 1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Manca d'estanquitat per a impedir 
pèrdues apreciables de beurada, donat 
la manera de compactació previst. 

3.5 Disposició i 
característiques del 
sistema d'apuntalament. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

FASE 4 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 5 Desmuntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Període mínim de 
desmuntatge del 
sistema d'encofrat en 
funció de l'edat, 
resistència i condicions 
d'endurit. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

5.2 Aspecte superficial del 
formigó endurit. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 per 
planta 

  Presència a la seva superfície de 
fissures o barraques amb aflorament 
d'àrids o armadures. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.3 Dimensions de la 
secció. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 per 
planta 

  Variacions superiors a 10 mm per 
defecte. 

5.4 Desplom. 1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 per 
planta 

  Desplom en una planta superior a 1/30 
de la dimensió de la secció en la direcció 
que es controla. 

  Desplom superior a 2 cm en una planta.  
  

FASE 6 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Mètode aplicat, temps 
de curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 10 pilars i 
no menys de 1 
per planta 

  Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

 
  

 

 

EHR040 Sostre reticular de formigó armat, horitzontal, cantell 40 cm, realitzat amb 
formigó HA-30/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb cubilot, volum 
0,222 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 15,2 kg/m²; sobre 
sistema d'encofrat continu de fusta; n 

348,30 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Geometria del 
perímetre. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Cotes de recolzament 
del tauler de fons. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.3 Distància vertical entre 
els traços de nivell de 
dues plantes 
consecutives. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Fora de les toleràncies entre eixos reals i 
de replanteig. 

1.4 Diferència entre traços 
de nivell de la mateixa 
planta. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Fora de les toleràncies entre eixos reals i 
de replanteig. 

1.5 Replanteig d'eixos de 
bigues. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Fora de les toleràncies entre eixos reals i 
de replanteig.  

 FASE 2 Muntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Planitud dels taulers. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Variacions superiors a ±5 mm/m. 

2.2 Resistència i rigidesa. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Manca de rigidesa i resistència per 
suportar sense assentaments ni 
deformacions perjudicials les accions 
produïdes pel formigonat de la peça. 

2.3 Neteja. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Presència de restes en les superfícies 
interiors de l'encofrat. 

2.4 Disposició i 
característiques del 
sistema d'apuntalament. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.5 Estanquitat. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Manca d'estanquitat per a impedir 
pèrdues apreciables de beurada, donat 
la manera de compactació previst.  

  

FASE 3 Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Geometria de la planta, 
voladissos i zones de 
gruix variable. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Situació de buits, junts 
estructurals i 
discontinuïtats. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.3 Disposició dels diferents 
elements que componen 
el forjat. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

FASE 4 Col·locació de les armadures amb separadors homologats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Disposició de les 
armadures. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

4.2 Separació entre 
armadures i separació 
entre cèrcols. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Variacions superiors al 10%. 

4.3 Disposició i longitud 
d'empalmaments, 
solapaments i ancoratges. 

1 en general   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 
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FASE 5 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Neteja i regat de les 
superfícies abans de 
l'abocament del formigó. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Existència de restes o elements adherits a 
la superfície encofrant que puguin afectar 
a les característiques del formigó. 

5.2 Cantell total del forjat. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Inferior a 40 cm. 

5.3 Condicions 
d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista en 
el projecte. 

5.4 Situació de junts 
estructurals. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Falta d'independència dels elements en 
junts estructurals. 

5.5 Juntes de retracció, en 
formigonat continu. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Separació superior a 16 m, en qualsevol 
direcció.  

  

FASE 6 Reglejat i anivellació de la capa de compressió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Gruix. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Variacions superiors a 10 mm per excés 
o 5 mm per defecte. 

6.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Variacions superiors a ±20 mm, 
amidades amb regla de 2 m.  

  

FASE 7 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Mètode aplicat, temps 
de curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

 
  

 

 

 

FASE 8 Desmuntatge del sistema d'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Període mínim de 
desmuntatge del 
sistema d'encofrat en 
funció de l'edat, 
resistència i condicions 
d'endurit. 

1 per fase de 
formigonat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

8.2 Aspecte superficial del 
formigó endurit. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Presència a la seva superfície de 
fissures o barraques amb aflorament 
d'àrids o armadures. 

8.3 Fletxes i contrafletxes. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Fora dels marges de tolerància 
especificats en el projecte.  

  

 

 

EMF020 Sostre de biguetes de fusta tractada de 10x20 a 15x25 cm de secció, amb 
un intereix de 60 cm, i tauler hidròfug de conglomerat de fusta de 19 mm 
d'espessor, acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 1,1 kg/m², i malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 
de compressió de 4 cm de gruix de formigó HA-30/B/20/I fabricat en 
central, i abocada amb bomba. 

23,40 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig i col·locació en sec de les biguetes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Tipus de biguetes i 
col·locació de les 
mateixes. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Separació entre 
biguetes. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.3 Dimensions dels suports 
de biguetes i entregues 
d'elements resistents. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.4 Disposicions 
constructives. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  
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FASE 2 Muntatge de l'encofrat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Planitud dels taulers. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Variacions superiors a ±5 mm/m. 

2.2 Resistència i rigidesa. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Manca de rigidesa i resistència per 
suportar sense assentaments ni 
deformacions perjudicials les accions 
produïdes pel formigonat de la peça. 

2.3 Neteja. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Presència de restes en les superfícies 
interiors de l'encofrat. 

2.4 Estanquitat. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Manca d'estanquitat per a impedir 
pèrdues apreciables de beurada, donat 
la manera de compactació previst. 

2.5 Disposició i 
característiques del 
sistema d'apuntalament. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

 
  

 

FASE 3 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Neteja i regat de les 
superfícies abans de 
l'abocament del formigó. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Existència de restes o elements adherits a 
la superfície encofrant que puguin afectar 
a les característiques del formigó. 

3.2 Cantell total del forjat. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Inferior a l'especificat en el projecte. 

3.3 Condicions 
d'abocament del 
formigó. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista en 
el projecte. 

3.4 Situació de junts 
estructurals. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Falta d'independència dels elements en 
junts estructurals. 

3.5 Juntes de retracció, en 
formigonat continu. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Separació superior a 16 m, en qualsevol 
direcció.  

  

 

FASE 4 Reglejat i anivellació de la capa de compressió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix. 1 cada 100 m²   Variacions superiors a 10 mm per excés 
o 5 mm per defecte. 

4.2 Planitud. 1 cada 250 m² de 
forjat 

  Variacions superiors a ±20 mm, 
amidades amb regla de 2 m.  

  

FASE 5 Curat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Mètode aplicat, temps 
de curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 250 m² de 
forjat 

  Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

 
  

 

 

FFX020 Fulla exterior en tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, 
de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color crema, 40x20x20 cm, 
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junt de 1 cm, enrassada, 
rebuda amb morter de ciment M-10. 

449,69 m² 

FFR010 Fulla interior de tancament de façana de 4 cm d'espessor, de fàbrica de 
maó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, rebuda amb morter de 
ciment M-5. 

345,26 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig, planta a planta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig de la fulla 
exterior del tancament. 

1 per planta   Variacions superiors a ±10 mm entre 
eixos parcials. 

  Variacions superiors a ±20 mm entre 
eixos extrems. 

1.2 Distància màxima entre 
junts verticals de la fulla. 

1 per planta   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.3 Situació de buits. 1 per planta   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  
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FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Existència de mires 
aplomades. 

1 en general   Desviacions en aploms i alineacions de 
mires. 

2.2 Distància entre mires. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Col·locació de les mires. 1 en general   Absència de mires en qualsevol 
cantonada, buit, canvi d'alineació o 
queixal.  

  

FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Lligada en les trobades i 
cantonades. 

1 cada 10 trobades 
o cantonades i no 
menys de 1 per 
planta 

  No s'han realitzat en tot el gruix i en 
totes les filades. 

3.2 Tipus d'aparell. 1 en general   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.3 Gruix dels junts. 1 cada 30 m²   Inferior a 1 cm. 

3.4 Folgança de la fulla en 
la trobada amb el forjat 
superior. 

1 per planta   Inferior a 2 cm. 

3.5 Travada durant la 
construcció. 

1 en general   Falta d'estabilitat de la fàbrica 
recentment executada. 

3.6 Planitud. 1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±5 mm, 
amidades amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

3.7 Desplom. 1 cada 30 m²   Desplom superior a 2 cm en una planta. 
  Desplom superior a 5 cm en l'alçada 

total de l'edifici. 

3.8 Alçada. 1 cada 30 m²   Variacions per planta superiors a ±15 
mm. 

  Variacions en l'altura total de l'edifici 
superiors a ±25 mm. 

3.9 Horitzontalitat de les 
filades. 

1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±2 mm/m. 

 
  

 

 

FASE 4 Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Composició, aparell, 
dimensions i lliuraments 
de llindes, brancals i 
queixals. 

1 en general   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

 
  

 

 

FCM020 Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 100x40 cm. 87,00 Ut 

FCM020b Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 160x210 cm. 1,00 Ut 

FCM020c Fusteria exterior de fusta d'iroko per envernissar, de 200x210 cm. 1,00 Ut 
 
  

FASE 1 Reblert amb morter o cargolat dels elements de fixació del marc.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre de fixacions 
laterals. 

1 cada 25 unitats   Inferior a 2 en cada lateral. 

1.2 Segellat. 1 cada 10 unitats   Discontinuïtat en la junta de segellat de 
rebut de la fusteria a obra. 

1.3 Aplomat de la fusteria. 1 cada 10 unitats   Desplom superior a 0,4 cm/m. 

1.4 Enrasat de la fusteria. 1 cada 10 unitats 
de fusteria 

  Variacions superiors a ±2 mm. 

1.5 Rebut de les patilles. 1 cada 10 unitats   Manca d'encastament. 
  Deficient omplert dels buits del parament 

amb morter.  
  

FASE 2 Segellat de juntes perimetrals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Segellat. 1 cada 25 unitats   Discontinuïtat o buits en el segellat.  
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FASE 3 Col·locació d'accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Folgança entre la fulla i 
el paviment. 

1 cada 25 unitats   Fora dels marges de tolerància 
especificats en el projecte. 

3.2 Nombre, fixació i 
col·locació dels 
farratges. 

1 cada 25 unitats   Farratges insuficients per a la correcta 
fiabilitat i funcionament de la fusteria. 

 
  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de la fusteria. 

Normativa d'aplicació NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera  
  

 

 

FVC010 Doble envidriament LOW.S "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", LOW.S 
8/10/6 Templa.Lite Azur.Lite color blau, amb falques i segellat continu per 
l'exterior i perfil continu per l'interior. 

19,14 m² 

FVS010 Vidre laminar de seguretat 4+4 mm, butiral de polivinil incolor. 3,60 m² 
 
  

FASE 1 Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Col·locació de falques. 1 cada 50 
envidriaments i no 
menys de 1 per 
planta 

  Absència de alguna falca. 
  Col·locació incorrecta. 
  Diferències respecte a les 

especificacions de projecte.  
  

FASE 2 Segellat final d'estanquitat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la 
silicona. 

1 cada 50 
envidriaments i no 
menys de 1 per 
planta 

  Existència de discontinuïtats o 
esquerdaments. 

  Falta d'adherència amb els elements de 
l'envidriament.  

  

 

PEH010 Porta d'entrada de 203x82,5x4 cm, fulla de tauler aglomerat emplafonat, 
envernissada en taller, d'iroko, amb motllura recta; bastiment de base de pi 
país de 130x40 mm; galzes de MDF rexapat d'iroko de 130x20 mm; 
tapajunts de MDF rexapat d'iroko de 70x10 mm. 

13,00 Ut 

 
  

FASE 1 Col·locació dels ferraments de penjar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre de pomel·les o 
frontisses. 

1 cada 10 unitats   Menys de 3. 

1.2 Col·locació de 
ferramentes. 

1 cada 10 unitats   Fixació deficient. 

 
  

FASE 2 Col·locació de la fulla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Folgança entre la fulla i 
el bastiment. 

1 cada 10 unitats   Superior a 0,3 cm. 

2.2 Folgança entre la fulla i 
el paviment. 

1 cada 10 unitats   Separació variable en el recorregut de la 
fulla.  

  

FASE 3 Col·locació dels ferraments de tancament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Tipus de ferramentes i 
col·locació de les 
mateixes. 

1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

 
  

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
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PPM010 Porta de pas cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, empostissada de fusta 
massissa, envernissada en taller, amb empostissat amb entaulat horitzontal 
de fusta massissa d'iroko; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; 
galzes massissos, d'iroko de 90x20 mm; tapajunts massissos, d'iroko de 
70x15 mm; amb ferraments de penjar i de tanca. 

8,00 Ut 

 
  

FASE 1 Col·locació dels ferraments de penjar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre de pomel·les o 
frontisses. 

1 cada 10 unitats   Menys de 3. 

1.2 Col·locació de 
ferramentes. 

1 cada 10 unitats   Fixació deficient. 

 
  

FASE 2 Col·locació de la fulla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Folgança entre la fulla i 
el bastiment. 

1 cada 10 unitats   Superior a 0,3 cm. 

2.2 Folgança entre la fulla i 
el paviment. 

1 cada 10 unitats   Separació variable en el recorregut de la 
fulla.  

  

FASE 3 Col·locació dels ferraments de tancament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Tipus de ferramentes i 
col·locació de les 
mateixes. 

1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

 
 PROVES DE SERVEI 

Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

 

 

 

PTZ010 Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic 
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment 
M-5. 

311,77 m² 

PTZ010b Fulla de partició interior de 7 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic 
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, rebuda amb morter de ciment 
M-5. 

23,00 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig i gruix de la 
fulla de la partició. 

1 cada 25 m²   Variacions superiors a ±20 mm. 

1.2 Buits de pas. 1 per buit   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació i aplomat de mires de referència.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Existència de mires 
aplomades. 

1 en general   Desviacions en aploms i alineacions de 
mires. 

2.2 Distància entre mires. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Col·locació de les mires. 1 en general   Absència de mires en qualsevol 
cantonada, buit, canvi d'alineació o 
queixal.  

  

FASE 3 Col·locació de les peces per filades a nivell.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Unió a altres envans. 1 cada 10 trobades 
o cantonades i no 
menys de 1 per 
planta 

  No s'han realitzat les lligades a tot el 
gruix i en totes les filades de la partició. 

3.2 Folgança de la partició 
en la trobada amb el 
forjat superior. 

1 per planta   Inferior a 2 cm. 

3.3 Planitud. 1 cada 25 m²   Variacions superiors a ±5 mm, 
amidades amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 
m. 

3.4 Desplom. 1 cada 25 m²   Desplom superior a 1 cm en una planta.  
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FASE 4 Rebuda a l'obra dels elements de fixació de bastiments i bastiments base.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Desploms i escairades 
del bastiment o 
bastiment de base. 

1 cada 10 
bastiments o 
bastiments de 
base 

  Desplom superior a 1 cm. 
  Desquadraments i guerxaments a la 

fixació a l'envà de bastiments o 
bastiments de base. 

4.2 Fixació a l'envà del 
bastiment o bastiment 
de base. 

1 cada 10 
bastiments o 
bastiments de 
base 

  Fixació deficient. 

 
  

 

 

PTW015 Extradossat autoportant lliure sobre partició interior, W 625 "KNAUF", 
realitzat amb placa de guix laminat - |15 Standard (A)|, ancorada als 
forjats mitjançant estructura formada per canals i muntants; 63 mm de 
gruix total, separació entre muntants 600 mm. 

95,62 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior de la perfileria.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig i gruix. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±20 mm. 

1.2 Zones de pas i buits. 1 per buit   Variacions superiors a ±20 mm.  
  

FASE 2 
Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment 
acabat o base de seient.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m²   Separació superior a 60 cm. 
  Menys de 2 ancoratges. 
  Menys de 3 ancoratges per a canals de 

longitud superior a 50 cm. 
  Distància de l'ancoratge d'inici i final del 

canal a l'extrem del perfil superior a 5 
cm.  

  

 

FASE 3 Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Ancoratges de canals. 1 cada 50 m²   Separació superior a 60 cm. 
  Menys de 2 ancoratges. 
  Menys de 3 ancoratges per a canals de 

longitud superior a 50 cm. 
  Distància de l'ancoratge d'inici i final del 

canal a l'extrem del perfil superior a 5 
cm.  

  

FASE 4 Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Separació entre 
muntants. 

1 cada 50 m²   Superior a 600 mm. 

4.2 Zones de pas i buits. 1 cada 50 m²   Inexistència de muntants de reforç.  
  

FASE 5 Col·locació de les plaques mitjançant fixacions mecàniques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Unió a altres 
extradossats. 

1 per trobada   Unió no solidària amb altres extradossats. 

5.2 Trobada amb elements 
estructurals verticals. 

1 per trobada   Trobada no solidària amb elements 
estructurals verticals. 

5.3 Planitud. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 
amb regla de 1 m. 

  Variacions superiors a ±20 mm en 10 m. 

5.4 Desplom. 1 cada 50 m²   Desplom superior a 0,5 cm en una planta. 

5.5 Folgança entre les 
plaques i el paviment. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

5.6 Acabament superior de 
l'envà. 

1 cada 50 m²   No s'ha reomplert el junt. 

5.7 Disposició de les 
plaques en els buits. 

1 cada 50 m²   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

5.8 Caps dels cargols que 
subjecten les plaques. 

1 cada 50 m²   Existència de fragments de cel·lulosa 
aixecats en excés, que dificultin el seu 
correcte acabat. 

5.9 Separació entre plaques 
contigües. 

1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
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FASE 6 
Replanteig de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de 
pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Perforacions. 1 cada 50 m²   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

FASE 7 Tractament dels junts entre plaques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Cinta de junts. 1 cada 50 m²   Absència de cinta de junts. 
  Falta de continuïtat. 

7.2 Arestes vives en les 
cantonades de les 
plaques. 

1 cada 50 m²   Absència de tractament. 
  Tractament inadequat per al revestiment 

posterior.  
  

FASE 8 
Rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas 
d'instal·lacions.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Subjecció dels elements. 1 cada 50 m²   Subjecció insuficient.  
  

 

 

PYA010 Ajudes de ram de paleta en edifici plurifamiliar, per instal·lació de gas. 500,00 m² 

PYA010b Ajudes de ram de paleta en edifici d'altres utilitats, per instal·lació de 
fontaneria. 

100,00 m² 

 
  

FASE 1 Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Segellat. 1 en general   Existència de discontinuïtats o 
esquerdaments. 

  Falta d'adherència.  
  

 

ICG031 Caldera mural a gas N, per a calefacció, càmera de combustió estanca i tir 
forçat, potència modulant de 9 a 30 kW, dimensions 850x440x370 mm, 
termòstat d'ambient. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig mitjançant plantilla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Presentació dels elements.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre i tipus. 1 per unitat   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

FASE 3 Muntatge de la caldera i els seus accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 per unitat   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

3.2 Accessoris. 1 per unitat   Absència d'algun accessori necessari per 
al seu correcte funcionament.  

  

FASE 4 
Connexió amb les xarxes de conducció d'aigua, de gas, de salubritat i 
elèctrica, i amb el conducte d'evacuació dels productes de la combustió.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexió hidràulica. 1 per unitat   Connexió defectuosa. 
  Manca d'estanquitat. 

4.2 Connexió dels cables. 1 per unitat   Manca de subjecció o de continuïtat. 

4.3 Connexió del conducte 
d'evacuació dels 
productes de la 
combustió. 

1 per unitat   Transmet esforços a la caldera. 

 
  

 

 



ANNEX 12. CONTROL DE LA QUALITAT 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 24 

FASE 5 
Replantejament i execució del conducte d'evacuació dels productes de la 
combustió.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Col·locació del 
maneguet passamurs. 

1 per unitat   Absència de passatubs rejuntat i 
impermeabilitzat. 

5.2 Disposició, tipus i 
dimensions. 

1 per unitat   Absència de passatubs rejuntat i 
impermeabilitzat.  

  

 

 

ICS005 Punt d'omplert format per 2 m de tub de coure rígid, de 13/15 mm de 
diàmetre, per a climatització, col·locat superficialment, amb aïllament 
mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 

2,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre 
canonades. 

1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 

1.2 Distància a conductors 
elèctrics. 

1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 

 
  

FASE 2 Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Diàmetre diferent de l'especificat en el 
projecte. 

  Elements de fixació en contacte directe 
amb el tub. 

  Unions sense elements d'estanquitat. 

2.2 Separació entre 
elements de fixació. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m. 

2.3 Passos a través 
d'elements constructius. 

1 cada 30 m de 
canonada 

  Absència de passatubs. 
  Folgances sense rebliment de material 

elàstic. 

2.4 Situació de vàlvules, 
filtre i comptador. 

1 cada 30 m de 
canonada 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 3 Col·locació de l'aïllament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Calorifugat de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Gruix de la conquilla inferior a 
l'especificat en el projecte. 

  Distància entre tubs o al parament 
inferior a 2 cm.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

 

ICS005b Punt d'omplert format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb 
barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 1,8 mm de gruix, 
sèrie 5, PN=6 atm, per a climatització, col·locat superficialment, amb 
aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre 
canonades. 

1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 

1.2 Distància a conductors 
elèctrics. 

1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 

 
  

FASE 2 Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Diàmetre diferent de l'especificat en el 
projecte. 

  Elements de fixació en contacte directe 
amb el tub. 

  Unions sense elements d'estanquitat. 

2.2 Separació entre 
elements de fixació. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.3 Passos a través 
d'elements constructius. 

1 cada 30 m de 
canonada 

  Absència de passatubs. 
  Folgances sense rebliment de material 

elàstic. 

2.4 Situació de vàlvules, 
filtre i comptador. 

1 cada 30 m de 
canonada 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 3 Col·locació de l'aïllament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Calorifugat de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Gruix de la conquilla inferior a 
l'especificat en el projecte. 

  Distància entre tubs o al parament 
inferior a 2 cm.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de 
la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano  

  

 

 

ICS010 Circuit primari de sistemes solars tèrmics format per tub de coure rígid, de 
26/28 mm de diàmetre, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, 
amb aïllament mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per 
emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color 
blanc. 

27,55 m 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre 
canonades. 

1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 

1.2 Distància a conductors 
elèctrics. 

1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 

 

 FASE 2 Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Diàmetre diferent de l'especificat en el 
projecte. 

  Elements de fixació en contacte directe 
amb el tub. 

  Unions sense elements d'estanquitat. 

2.2 Separació entre 
elements de fixació. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m. 

2.3 Pendent. 1 cada 30 m   Inferior al 0,2%. 

2.4 Purgadors d'aire. 1 cada 30 m   Absència de purgadors d'aire en els 
punts alts de la instal·lació. 

2.5 Alineacions. 1 cada 30 m   Desviacions superiors al 2‰. 

2.6 Passos a través 
d'elements constructius. 

1 cada 30 m de 
canonada 

  Absència de passatubs. 
  Folgances sense rebliment de material 

elàstic.  
  

FASE 3 Col·locació de l'aïllament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Calorifugat de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Gruix de la conquilla inferior a 
l'especificat en el projecte. 

  Distància entre tubs o al parament 
inferior a 2 cm.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
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ICS010b Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per 
tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 40 mm de 
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa 
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 

8,06 m 

ICS010c Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per 
tub de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH), de 50 mm de 
diàmetre exterior i 4,6 mm de gruix, sèrie 5, PN=6 atm, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa 
aïllant flexible d'escuma elastomèrica. 

3,10 m 

ICS010d Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer 
random (PP-R), de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm, col·locat 
superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant escuma 
elastomèrica. 

6,27 m 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre 
canonades. 

1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 

1.2 Distància a conductors 
elèctrics. 

1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 

 
  

FASE 2 Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Diàmetre diferent de l'especificat en el 
projecte. 

  Elements de fixació en contacte directe 
amb el tub. 

  Unions sense elements d'estanquitat. 

2.2 Separació entre 
elements de fixació. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m. 

2.3 Pendent. 1 cada 30 m   Inferior al 0,2%. 

2.4 Purgadors d'aire. 1 cada 30 m   Absència de purgadors d'aire en els 
punts alts de la instal·lació. 

2.5 Alineacions. 1 cada 30 m   Desviacions superiors al 2‰. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.6 Passos a través 
d'elements constructius. 

1 cada 30 m de 
canonada 

  Absència de passatubs. 
  Folgances sense rebliment de material 

elàstic.  
  

FASE 3 Col·locació de l'aïllament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Calorifugat de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Gruix de la conquilla inferior a 
l'especificat en el projecte. 

  Distància entre tubs o al parament 
inferior a 2 cm.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de 
la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano  

  

 

 

ICS015 Punt de buidatge format per 2 m de tub de coure rígid, de 26/28 mm de 
diàmetre, per a climatització, col·locat superficialment. 

6,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre 
canonades. 

1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 

1.2 Distància a conductors 
elèctrics. 

1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 
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FASE 2 Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Diàmetre diferent de l'especificat en el 
projecte. 

  Elements de fixació en contacte directe 
amb el tub. 

  Unions sense elements d'estanquitat. 

2.2 Separació entre 
elements de fixació. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m. 

2.3 Passos a través 
d'elements constructius. 

1 cada 30 m de 
canonada 

  Absència de passatubs. 
  Folgances sense rebliment de material 

elàstic. 

2.4 Situació de la vàlvula. 1 cada 30 m de 
canonada 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

 

ICS015b Punt de buidatge format per 2 m de tub de polietilè reticulat (PE-X) amb 
barrera d'oxigen (EVOH), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, 
sèrie 5, PN=6 atm, per a climatització, col·locat superficialment. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de les canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre 
canonades. 

1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 

1.2 Distància a conductors 
elèctrics. 

1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 

 
  

 

 

FASE 2 Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació de la 
canonada. 

1 cada 30 m   Diàmetre diferent de l'especificat en el 
projecte. 

  Elements de fixació en contacte directe 
amb el tub. 

  Unions sense elements d'estanquitat. 

2.2 Separació entre 
elements de fixació. 

1 cada 30 m   Superior a 2 m. 

2.3 Passos a través 
d'elements constructius. 

1 cada 30 m de 
canonada 

  Absència de passatubs. 
  Folgances sense rebliment de material 

elàstic. 

2.4 Situació de la vàlvula. 1 cada 30 m de 
canonada 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de 
la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICS020 Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW. 1,00 Ut 
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ICS020b Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW. 1,00 Ut 

ICS020c Electrobomba centrífuga de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW. 2,00 Ut 
 
  

FASE 1 Col·locació de la bomba de circulació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Col·locació. 1 per unitat   Absència d'elements antivibratoris. 
  Manca d'anivellament. 
  Separació entre grups inferior a 50 cm.  

  

FASE 2 Connexió a la xarxa de distribució.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Connexions. 1 per unitat   Connexions defectuoses d'elements com 
a manòmetres, claus de comporta, 
maneguets antivibratoris i vàlvula de 
retenció.  

  

 

 

ICS040 Vas d'expansió tancat amb una capacitat de 8 l. 2,00 Ut 

ICS040b Vas d'expansió per a A.C.S. d'acer vitrificat, capacitat 8 l. 2,00 Ut 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació del got.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació del vas. 1 per unitat   Unions enroscades sense element 
d'estanquitat.  

  

ICS080 Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de 
llautó. 

4,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 unitats   Difícilment accessible.  
  

FASE 2 Col·locació del purgador.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Unions. 1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

  Unions enroscades sense element 
d'estanquitat.  

  

 

 

ICB010 Captador solar tèrmic format per bateria de 6 mòduls, compost cadascun 
d'ells d'un captador solar tèrmic pla, amb panell de muntatge vertical de 
1135x2115x112 mm, superfície útil: 2,1 m², rendiment òptic: 0,75 i coeficient 
de pèrdues primari 3,993 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2, col·locats sobre 
estructura suport per a coberta plana. 

2,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig del conjunt.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació de l'estructura de suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició. 1 per unitat   Es produeixen ombres sobre els 
captadors.  
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FASE 3 Col·locació i fixació dels panells sobre l'estructura suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Orientació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

3.2 Inclinació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 4 Connexió amb la xarxa de conducció d'aigua.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexió hidràulica. 1 per unitat   Connexió defectuosa. 
  Manca d'estanquitat.  

  

 

ICN015 Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense 
soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de 
gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 3/8" de 
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor. 

4,76 m 

ICN015b Línia frigorífica doble realitzada amb canonada flexible de coure sense 
soldadura, formada per un tub per líquid de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de 
gruix amb aïllament de 9 mm d'espessor i un tub per gas de 5/8" de 
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb aïllament de 10 mm d'espessor. 

5,50 m 

 
  

FASE 1 Replantejament del recorregut de la línia.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Longitud i desnivell. 1 per línia   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant de l'equip a instal·lar.  

  

 

FASE 2 Muntatge i fixació de la línia.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Aïllament. 1 per línia   Mancança en algun punt. 
  Manca d'homogeneïtat. 
  Existència de perforacions. 

2.2 Separació entre 
suports. 

1 per línia   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

 ICN020 Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-
410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma domèstica 
(RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 25 ZJX 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 2,55 kW, 
EER = 5,2 (classe A), potència calorífica nominal 3,13 kW, COP = 5,26 
(classe A). 

4,00 Ut 

ICN020b Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, de paret, per a gas R-
410A, bomba de calor, amb tecnologia Hyper Inverter, gamma domèstica 
(RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model HighCop SRK 71 ZK 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 7,1 kW, 
EER = 3,29 (classe A), potència calorífica nominal 8 kW, COP = 3,74 
(classe A). 

4,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig de les unitats.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 5 unitats   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Instal·lació de la unitat interior.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 cada 5 unitats   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

2.2 Accessibilitat. 1 cada 5 unitats   Difícilment accessible. 

2.3 Anivellament. 1 cada 5 unitats   Manca d'anivellament. 
  Anivellament incorrecte.  

  

FASE 3 Instal·lació de la unitat exterior.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 cada 5 unitats   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

3.2 Accessibilitat. 1 cada 5 unitats   Difícilment accessible. 

3.3 Fixació als suports. 1 cada 5 unitats   Absència dels recolzaments adequats. 
  Absència d'elements antivibratoris. 

3.4 Anivellament. 1 cada 5 unitats   Manca d'anivellament. 
  Anivellament incorrecte.  
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FASE 4 Connexió de l'equip a les línies frigorífiques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexions. 1 per connexió   Connexió defectuosa. 
  Manca d'estanquitat.  

  

FASE 5 Connexió de l'equip a la xarxa elèctrica.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Connexió dels cables. 1 per connexió   Manca de subjecció o de continuïtat.  
  

FASE 6 Connexió de l'equip a la xarxa de desguàs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Connexions. 1 per connexió   Connexió defectuosa. 
  Manca d'estanquitat.  

  

 

 

IEP010 Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 107 m 
de conductor de coure nu de 35 mm². 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Traçat de la línia i punts 
de posada a terra. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Connexió de l'elèctrode i la línia d'enllaç.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Fixació del born. 1 per connexió   Subjecció insuficient. 

2.2 Tipus i secció del 
conductor. 

1 per connexió   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.3 Connexions i terminals. 1 per connexió   Subjecció insuficient. 
  Discontinuïtat en la connexió.  

  

 

FASE 3 Muntatge del punt de posta a terra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Connexió del punt de 
posada a terra. 

1 per connexió   Subjecció insuficient. 
  Discontinuïtat en la connexió. 

3.2 Nombre de piques i 
separació entre elles. 

1 per punt   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.3 Accessibilitat. 1 per punt   Difícilment accessible.  
  

FASE 4 Traçat de la línia principal de terra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Tipus i secció del 
conductor. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

4.2 Connexió. 1 per unitat   Subjecció insuficient. 
  Discontinuïtat en la connexió.  

  

FASE 5 Subjecció.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Fixació. 1 per unitat   Insuficient.  
  

FASE 6 Traçat de derivacions de terra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Tipus i secció del 
conductor. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 7 Connexió de les derivacions.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Connexió. 1 per connexió   Subjecció insuficient. 
  Discontinuïtat en la connexió.  

  

FASE 8 Connexió a massa de la xarxa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Connexió. 1 per connexió   Subjecció insuficient. 
  Discontinuïtat en la connexió.  
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PROVES DE SERVEI 

Prova de mesura de la resistència de posada a terra. 

Normativa d'aplicació GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  

 

IEC010 Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 
comptador trifàsic, instal·lada en l'interior de fornícula mural, en habitatge 
unifamiliar o local. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions de la 
fornícula. 

1 per unitat   Insuficients. 

1.3 Situació de les 
canalitzacions d'entrada i 
sortida. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.4 Nombre i situació de les 
fixacions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Fixació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Punts de fixació. 1 per unitat   Subjecció insuficient.  
  

FASE 3 Col·locació de tubs i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Conductors d'entrada i 
de sortida. 

1 per unitat   Tipus incorrecte o disposició 
inadequada.  

  

FASE 4 Connexió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexió dels cables. 1 per unitat   Manca de subjecció o de continuïtat.  
  

IEL010 Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb 
conductors de coure, RZ1-K (AS) 5G10 mm², sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 75 mm de 
diàmetre. 

66,97 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Traçat de la rasa. 1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions de la rasa. 1 per rasa   Insuficients.  
  

FASE 2 Execució del llit de sorra per a seient del tub.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Gruix, característiques i 
planitud. 

1 per línia   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 3 Col·locació del tub en la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Tipus de tub. 1 per línia   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

3.2 Diàmetre. 1 per línia   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

3.3 Situació. 1 per línia   Profunditat inferior a 60 cm. 
  No s'ha col·locat per sobre de qualsevol 

canalització destinada a la conducció 
d'aigua o de gas.  

  

FASE 4 Estesa de cables.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Secció dels conductors. 1 per línia   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

4.2 Colors utilitzats. 1 per línia   No s'han utilitzat els colors reglamentaris.  
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FASE 5 Connexió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Connexió dels cables. 1 per línia   Manca de subjecció o de continuïtat.  
  

FASE 6 Execució del reblert envoltant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Característiques, 
dimensions, i compactat. 

1 per línia   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

 

IED020 Derivació individual trifàsica fix en superfície, formada per cables multipolars 
amb conductors de coure, RZ1-K 5G16 mm², sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC rígid, blindat. 

0,81 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la línia.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació de la derivació 
individual. 

1 cada 5 
derivacions 

  No s'ha col·locat per sobre de qualsevol 
canalització destinada a la conducció 
d'aigua o de gas.  

  

FASE 2 Col·locació i fixació del tub.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Tipus de tub. 1 cada 5 
derivacions 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.2 Diàmetre. 1 cada 5 
derivacions 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

2.3 Separacions. 1 cada 5 
derivacions 

  Distància a altres derivacions individuals 
inferior a 5 cm. 

  Distància a altres instal·lacions inferior a 
3 cm.  

  

FASE 3 Estesa de cables.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Secció dels conductors. 1 cada 5 
derivacions 

  Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.2 Colors utilitzats. 1 cada 5 
derivacions 

  No s'han utilitzat els colors 
reglamentaris.  

  

FASE 4 Connexió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Connexió dels cables. 1 per planta   Manca de subjecció o de continuïtat.  
  

 

IEI070 Quadre individual format per caixa de material aïllant i els dispositius de 
comandament i protecció. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació de la caixa. 1 per caixa   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació de la caixa per al quadre.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.2 Dimensions. 1 per caixa   Insuficients. 

2.3 Enrasat de la caixa amb 
el parament. 

1 per caixa   Falta d'enrasament. 

2.4 Fixació de la caixa al 
parament. 

1 per caixa   Insuficient. 

 
  

FASE 3 Connexió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Connexions. 1 per unitat   Insuficients per al nombre de cables que 
escometen a la caixa.  
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FASE 4 Muntatge dels components.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Situació, fixació i 
connexions. 

1 per element   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

 

IEI090 Xarxa elèctrica de distribució interior individual composta de: canalització amb 
tub protector; cablejat amb conductors de coure; mecanismes gamma bàsica 
(tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de canalitzacions.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   No s'ha col·locat per sobre de qualsevol 
canalització destinada a la conducció 
d'aigua o de gas. 

1.2 Dimensions. 1 per unitat   Dimensions insuficients. 

1.3 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  

  

FASE 2 Col·locació i fixació dels tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Identificació dels 
circuits. 

1 per tub   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.2 Tipus i diàmetre del tub 
protector. 

1 per tub   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.3 Diàmetres. 1 per tub   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.4 Passos a través 
d'elements constructius. 

1 per pas   Discontinuïtat o absència d'elements 
flexibles en el pas.  

  

FASE 3 Col·locació de caixes de derivació i d'encastar.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Nombre, tipus i situació. 1 per caixa   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

3.2 Dimensions. 1 per caixa   Dimensions insuficients. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.3 Connexions. 1 per unitat   Insuficients per al nombre de cables que 
escometen a la caixa. 

3.4 Tapa de la caixa. 1 per caixa   Fixació a obra insuficient. 
  Falta d'enrasament amb el parament.  

  

 

FASE 4 Estesa i Connexió de cables.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Identificació dels 
conductors. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

4.2 Seccions. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

4.3 Connexió dels cables. 1 per unitat   Manca de subjecció o de continuïtat.  
  

FASE 5 Col·locació de mecanismes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Nombre, tipus i situació. 1 per mecanisme   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

5.2 Connexions. 1 per mecanisme   Lliurament de cables insuficient. 
  Collament de borns insuficient. 

5.3 Fixació a obra. 1 per mecanisme   Insuficient.  
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IFA010 Connexió de servei soterrada de proveïment d'aigua potable de 0,5 m de 
longitud, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, 
PN=10 atm i 2 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó prefabricada de 
polipropilè. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 
Replanteig i traçat de la connexió de servei, coordinat amb la resta 
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   La canonada no s'ha col·locat per sota de 
qualsevol canalització o element que 
contingui dispositius elèctrics o electrònics, 
així com de qualsevol xarxa de 
telecomunicacions. 

  Distància inferior a 30 cm a altres 
instal·lacions paral·leles. 

1.2 Dimensions i traçat de 
la rasa. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.3 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Neteja i planitud. 1 per unitat   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 per solera   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte. 

3.2 Gruix. 1 per solera   Inferior a 15 cm.  
  

FASE 4 Col·locació de l'arqueta prefabricada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Disposició, tipus i 
dimensions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 5 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 15 cm. 

5.2 Humitat i compacitat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 6 Col·locació de la canonada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Tipus, situació i 
dimensió. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

6.2 Col·locació del 
maneguet passamurs. 

1 per unitat   Absència de passatubs rejuntat i 
impermeabilitzat. 

6.3 Alineació. 1 per unitat   Desviacions superiors al 2‰.  
  

FASE 7 Muntatge de la clau de tall.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Tipus, situació i 
diàmetre. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

7.2 Connexions. 1 per unitat   Entrega de tubs insuficient. 
  Collament insuficient. 
  Segellat defectuós.  

  

FASE 8 Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Tipus, situació i 
diàmetre. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

8.2 Connexions dels tubs i 
segellat. 

1 per unitat   Entrega de tubs insuficient. 
  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  
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PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de 
la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano  

  

 

IFB010 Alimentació d'aigua potable, de 0,5 m de longitud, soterrada, formada per tub 
d'acer galvanitzat estiratge sense soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 
diàmetre. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions i traçat de la 
rasa. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.3 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Neteja i planitud. 1 per unitat   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 3 Abocada de la sorra en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix de la capa. 1 per unitat   Inferior a 10 cm. 

3.2 Humitat i compacitat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

 

FASE 4 Col·locació de la cinta anticorrosiva en la canonada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Disposició i tipus. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

4.2 Fixació i continuïtat. 1 per unitat   Elements sense protecció o falta 
d'adherència.  

  

 

FASE 5 Col·locació de la canonada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Tipus, situació i 
dimensió. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

5.2 Col·locació del 
maneguet passamurs. 

1 per unitat   Absència de passatubs rejuntat i 
impermeabilitzat.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

IFC010 Preinstal·lació de comptador general d'aigua de 1 1/4" DN 32 mm, col·locat 
en fornícula, amb clau de tall general de comporta. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions i traçat del 
suport. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.3 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 
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FASE 2 Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Tipus, situació i 
diàmetre. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.2 Col·locació d'elements. 1 per unitat   Posicionament deficient.  
  

IFD010 Grup de pressió, amb 2 bombes centrífugues electròniques multietapes 
verticals, unitat de regulació electrònica potència nominal total de 2,2 kW. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Difícilment accessible. 

1.2 Dimensions i traçat del 
suport. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.3 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Col·locació i fixació del grup de pressió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Aplomat i anivellació. 1 per unitat   Manca d'aplomat o anivellament deficient. 

2.2 Fixacions. 1 per unitat   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

2.3 Amortidors. 1 per unitat   Absència d'amortidors.  
  

FASE 3 Col·locació i fixació de canonades i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Tipus, situació i 
diàmetre. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

3.2 Connexions. 1 per unitat   Manca d'hermeticitat. 
  Falta de resistència a la tracció.  

  

 

 

IFI005 Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

226,93 m 

IFI005b Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

54,73 m 

IFI005c Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

53,60 m 

IFI005d Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 32 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

37,08 m 

IFI005e Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada superficialment, 
formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), sèrie 5, de 40 mm de 
diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm. 

4,44 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions i traçat. 1 cada 10 m   El traçat no s'ha realitzat exclusivament 
amb trams horitzontals i verticals. 

  La canonada no s'ha col·locat per sota de 
qualsevol canalització o element que 
contingui dispositius elèctrics o electrònics, 
així com de qualsevol xarxa de 
telecomunicacions. 

  Distància inferior a 30 cm a altres 
instal·lacions paral·leles. 

  La canonada d'aigua calenta s'ha col·locat 
per sota de la canonada d'aigua freda, en 
un mateix plànol vertical. 

  Distància entre canonades d'aigua freda i 
d'aigua calenta inferior a 4 cm. 

  Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Alineacions. 1 cada 10 m   Desviacions superiors al 2‰. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.3 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 cada 10 m   No s'han respectat. 

      
 FASE 2 Col·locació i fixació de tub i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Diàmetres i materials. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.2 Nombre i tipus de 
suports. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.3 Separació entre suports. 1 cada 10 m   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

2.4 Unions i junts. 1 cada 10 m   Falta de resistència a la tracció.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de 
la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión 
de agua caliente y fría destinada al consumo humano  

  

 

IFI008 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". 11,00 Ut 

IFI008b Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1". 4,00 Ut 

IFW010 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". 2,00 Ut 
 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 claus   Variacions superiors a ±30 mm. 
  Difícilment accessible.  

  

FASE 2 Connexió de la vàlvula als tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Unions. 1 cada 10 claus   Unions defectuoses o sense element 
d'estanquitat. 

    

     
 
 IGA010 

Escomesa de gas, D=32 mm de polietilè d'alta densitat SDR 11 de 1,08 m 
de longitud, amb clau d'escomesa formada per vàlvula d'esfera de llautó 
niquelat de 1 1/4" allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 
Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents, coordinat 
amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions i traçat de la 
rasa. 

1 per rasa   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.3 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 per unitat   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Neteja i planitud. 1 per unitat   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 3 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 15 cm. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 per unitat   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 4 Col·locació de l'arqueta prefabricada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Situació. 1 per unitat   Inaccessibilitat, tant del propi pericó com 
de la clau general de connexió de servei. 

4.2 Dimensions. 1 per unitat   Variacions superiors a ±20 mm.  
  

FASE 5 Formació de forats per Connexió de tubs.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Disposició, nombre i 
dimensions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 6 Entroncament i rejuntat dels tubs a l'arqueta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Disposició i diàmetre 
dels tubs. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

6.2 Connexions. 1 per empalmament   Entrega de tubs insuficient. 

6.3 Segellat. 1 per empalmament   Segellat discontinu o rígid. 
  Falta d'adherència.  

  

FASE 7 Col·locació de la tapa i els accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Característiques de la 
tapa de registre. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

7.2 Rasant de la tapa amb el 
paviment. 

1 per unitat   Variacions superiors a ±5 mm. 

 
  

 

FASE 8 Presentació en sec de canonades i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Nombre, tipus i 
dimensions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 9 Abocat de la sorra en el fons de la rasa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

9.1 Gruix. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

9.2 Humitat i compacitat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 10 Col·locació de canonades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

10.1 Tipus i dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

10.2 Col·locació del 
maneguet passamurs. 

1 per unitat   Absència de passatubs rejuntat i 
impermeabilitzat. 

10.3 Situació. 1 per unitat   Distància al paviment inferior a 50 cm. 
  Distància inferior a 30 cm a altres 

instal·lacions paral·leles.  
  

FASE 11 Muntatge de la clau d'escomesa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

11.1 Tipus, situació i 
diàmetre. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

11.2 Connexions. 1 per unitat   Entrega de tubs insuficient. 
  Collament insuficient. 
  Segellat defectuós. 

11.3 Col·locació i precintat 
de la clau. 

1 per unitat   Clau de tall difícilment accessible. 

 
  

FASE 12 Empalmament de l'escomesa amb la xarxa de distribució de gas.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

12.1 Tipus, situació i 
diàmetre. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  
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 PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles 
gaseosos con presión máxima de operación hasta 5 bar  

  

 

IGM015 Canonada per a baixant individual de gas, col·locada superficialment, 
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 
mm, amb dues passades d'esmalt i beina metàl·lica. 

0,80 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions i traçat. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 cada 10 m   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Raspat i neteja.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Neteja. 1 cada 10 m   Existència de restes de brutícia o òxids 
adherits a la canonada.  

  

FASE 3 Col·locació de la beina.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Col·locació, tipus i 
característiques. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Continuïtat i fixació. 1 cada 10 m   Discontinuïtat en el traçat. 
  Absència de fixacions.  

  

FASE 4 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Tipus i dimensions. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.2 Situació. 1 cada 10 m   Canonades difícilment accessibles en 
tota la seva longitud. 

  Canonades encastades. 

4.3 Fixacions. 1 cada 10 m   Distància entre grapes de fixació dels 
muntants superior a 2 m. 

4.4 Unions. 1 cada 10 m   Unions desmuntables. 

4.5 Distància a murs. 1 cada 10 m   Inferior a 2 cm. 

4.6 Distància a altres 
instal·lacions. 

1 cada 10 m   Inferior a 1 cm en encreuaments amb 
altres instal·lacions. 

  Inferior a 3 cm a altres instal·lacions 
paral·leles.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: 
Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora  

  

 

IGI005 Canonada per instal·lació interior de gas, col·locada superficialment, formada 
per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/12 mm. 

7,62 m 

 
  

FASE 1 Replanteig del recorregut de les canonades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Dimensions i traçat. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 cada 10 m   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Tipus i dimensions. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.2 Situació. 1 cada 10 m   Canonades difícilment accessibles en 
tota la seva longitud. 

  Canonades encastades. 

2.3 Unions. 1 cada 10 m   Unions desmuntables. 

2.4 Distància a terra. 1 cada 10 m   Inferior a 3 cm. 

2.5 Distància a murs. 1 cada 10 m   Inferior a 2 cm. 

2.6 Distància a altres 
instal·lacions. 

1 cada 10 m   Inferior a 1 cm en encreuaments amb 
altres instal·lacions. 

  Inferior a 3 cm a altres instal·lacions 
paral·leles.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova de resistència mecànica i estanquitat. 

Normativa d'aplicació UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: 
Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora  

  

 

IGW005 Regulador de pressió amb vàlvula de seguretat per defecte de pressió de 
25 mbar de pressió mínima i rearmament manual, de 4 kg/h de cabdal 
nominal, 500 mbar de pressió màxima d'entrada i 37 mbar de pressió de 
sortida. 

1,00 Ut 

IGW005b Regulador de pressió regulable amb manòmetre, de 8 kg/h de cabdal 
nominal, 20 bar de pressió màxima d'entrada i de 0 a 3 bar de pressió de 
sortida. 

1,00 Ut 

IGW015 Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabdal nominal, 20 bar de pressió 
màxima d'entrada i 1,75 bar de pressió de sortida. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Tipus, situació i 
diàmetre. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

 

IGW020 Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica 
GAS mascle-mascle de 1/2" de diàmetre, PN=5 bar. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 unitats   Variacions superiors a ±30 mm. 
  Difícilment accessible.  

  

FASE 2 Connexió de la vàlvula a les canonades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Neteja de l'interior dels 
tubs. 

1 cada 10 unitats   Existència de restes de brutícia. 

2.2 Unions. 1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

  Unions enroscades sense element 
d'estanquitat.  

  

 

III100 Lluminària de sostre Downlight, de 81 mm de diàmetre i 40 mm d'alçada, 
per a 3 led de 1 W. 

44,00 Ut 

III130 Lluminària d'encastar quadrada (modular), de 597x597 mm, per a 3 
làmpades fluorescents T5 de 14 W, rendiment 69%. 

1,00 Ut 

III130b Lluminària d'encastar modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades 
fluorescents TL de 18 W. 

16,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 unitats   Variacions superiors a ±20 mm.  
  

FASE 2 Muntatge, fixació i anivellació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats   Fixació deficient.  
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FASE 3 Connexió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Connexions de cables. 1 cada 10 unitats   Connexions defectuoses a la xarxa 
d'alimentació elèctrica. 

  Connexions defectuoses a la línia de 
terra.  

  

FASE 4 Col·locació de llums i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Nombre de llums. 1 cada 10 unitats   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

 

IOA020 Lluminària d'emergència, per encastar en sostre, amb tub lineal fluorescent, 
6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens. 

20,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació de les 
lluminàries. 

1 per garatge   Inexistència d'una lluminària en cada 
porta de sortida i en cada posició en la 
qual sigui necessari destacar un perill 
potencial o l'emplaçament d'un equip de 
seguretat. 

1.2 Alçada de les 
lluminàries. 

1 per unitat   Inferior a 2 m sobre el nivell del terra. 

 
  

 

IOX010 Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-113B-C, amb 6 kg d'agent extintor. 

12,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig de la situació de l'extintor.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Alçada de la part 
superior de l'extintor. 

1 per unitat   Superior a 1,70 m sobre el nivell del 
terra.  

  

ISB010 Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub 
de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 

20,40 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de la baixant.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions, aplomat i 
traçat. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.3 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 cada 10 m   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i 
dimensions. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 3 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Nombre i tipus de 
suports. 

1 cada 10 m   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

3.2 Separació entre suports. 1 cada 10 m   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

3.3 Tipus, material, situació 
i diàmetre. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

3.4 Unions i junts. 1 cada 10 m   Falta de resistència a la tracció.  
  

FASE 4 
Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Neteja. 1 cada 10 m   Existència de restes de brutícia. 

4.2 Estanquitat. 1 cada 10 m   Manca d'estanquitat.  
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PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

ISB040 Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, 
formada per PVC, de 75 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 

53,90 m 

ISB040b Canonada per a ventilació primària de la xarxa d'evacuació d'aigües, 
formada per PVC, de 90 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 

9,80 m 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de les canonades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions, aplomat i 
traçat. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.3 Volums de protecció i 
prohibició respecte a 
altres instal·lacions o 
elements. 

1 cada 10 m   No s'han respectat. 

 
  

FASE 2 Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i 
dimensions. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 3 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Nombre i tipus de 
suports. 

1 cada 10 m   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

3.2 Separació entre suports. 1 cada 10 m   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

3.3 Tipus, material, situació 
i diàmetre. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.4 Unions i junts. 1 cada 10 m   Falta de resistència a la tracció.  
  

FASE 4 
Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
encaix de peces.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Neteja. 1 cada 10 m   Existència de restes de brutícia. 

4.2 Estanquitat. 1 cada 10 m   Manca d'estanquitat.  
  

 

ISB044 Terminal de ventilació de PVC, de 83 mm de diàmetre, unió enganxada 
amb adhesiu. 

11,00 Ut 

ISB044b Terminal de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada 
amb adhesiu. 

2,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Presentació en sec.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Nombre, tipus i 
dimensions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 3 
Neteja de la zona a unir amb el líquid netejador, aplicació de l'adhesiu i 
punta de peces.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Neteja. 1 per unitat   Existència de restes de brutícia.  
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ISD005 Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 40 
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

6,90 m 

ISD005b Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 50 
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

51,28 m 

ISD005c Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 56 
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

1,66 m 

ISD005d Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 75 
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

5,28 m 

ISD005e Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 90 
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

0,27 m 

ISD005f Xarxa de petita evacuació, col·locada superficialment, de polietilè, de 110 
mm de diàmetre, unió per electrofusió. 

14,11 m 

 
  

FASE 1 Presentació de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre, tipus i 
dimensions. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 2 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició, tipus i 
nombre de brides o 
ganxos de subjecció. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.2 Pendents. 1 cada 10 m   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 3 Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Passatubs en murs i 
forjats. 

1 cada 10 m de 
canonada 

  Absència de passatubs. 
  Folgança insuficient. 

3.2 Nombre i tipus de 
suports. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.3 Separació entre 
suports. 

1 cada 10 m   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

3.4 Tipus, material, situació 
i diàmetre. 

1 cada 10 m   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.5 Unions i junts. 1 cada 10 m   Falta de resistència a la tracció.  
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

ISD008 Caixa sifònica de PVC "NUEVA TERRAIN", de 110 mm de diàmetre, amb 
tapa cega d'acer inoxidable, encastat. 

19,00 Ut 

 
  

FASE 1 Col·locació de la caixa sifònica.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Anivellament. 1 per unitat   No coincidència amb la rasant del 
paviment. 

1.2 Diàmetre. 1 per unitat   Inferior a 11 cm. 

1.3 Fixació de la tapa de la 
caixa sifònica. 

1 per unitat   Manca d'estanquitat. 

1.4 Fixació al forjat. 1 per unitat   Existència de folgança. 

1.5 Distància de la caixa 
sifònica al baixant. 

1 per unitat   Superior a 2 m. 

1.6 Derivacions que 
escometen a la caixa 
sifònica. 

1 per unitat   Longitud superior a 2,5 m. 
  Pendents inferiors al 2%. 
  Pendents superiors al 4%.  

  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
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NAA010 Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada 
en parament, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de 
resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 13,0 mm de diàmetre interior i 
9,5 mm de gruix. 

82,01 m 

NAA010b Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada 
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre 
interior i 25 mm de gruix. 

7,26 m 

NAA010c Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada 
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre 
interior i 25 mm de gruix. 

35,15 m 

NAA010d Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada 
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre 
interior i 25 mm de gruix. 

25,94 m 

NAA010e Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada 
superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), 
format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre 
interior i 25 mm de gruix. 

26,21 m 

 
  

FASE 1 Col·locació de l'aïllament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Col·locació. 1 cada 50 m   Falta de continuïtat. 
  Cavalcaments insuficients.  

  

 

 

 

 

 

NAF010 Aïllament per l'interior en façana de doble fulla de fàbrica cara vista 
format per escuma rígida de poliuretà projectat de 40 mm d'espessor 
mínim, 35 kg/m³ de densitat mínima, aplicat mitjançant projecció 
mecànica. 

345,26 m² 

 
  

FASE 1 Projecció del poliuretà en capes successives.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix. 1 cada 100 m²   Inferior a 40 mm.  
  

 

 

NAO030 Aïllament entre muntants en extradossat autoportant de plaques (no 
incloses en aquest preu), format per plafó de llana de vidre, segons UNE-
EN 13162, sense revestiment, de 45 mm d'espessor. 

92,28 m² 

 
  

FASE 1 Tall i preparació de l'aïllament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Encaix de panells. 1 cada 100 m²   Els panells no superen almenys en 10 
mm la distància lliure entre muntants.  

  

 

 

NAL010 Aïllament tèrmic i acústic de sòls flotants format per plafó de llana mineral 
natural (LMN) no revestit, Ultracoustic Suelo TPT 01 "KNAUF 
INSULATION", de 20 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, 
resistència tèrmica 0,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), tapat 
amb film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una 
solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). 

304,98 m² 

 
  

FASE 1 Neteja i preparació de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 cada 100 m²   Presència d'humitat. 
  Aspreses superiors a 0,4 cm. 
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  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.2 Envans. 1 cada 100 m²   No s'han aixecat com a mínim fins a una 
alçada de dues filades abans de 
l'aplicació del paviment.  

  

FASE 2 Col·locació de l'aïllament sobre el forjat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Col·locació. 1 cada 100 m²   Falta de continuïtat. 
  No s'ha cobert completament la superfície 

del forjat. 

2.2 Trobades amb els 
elements verticals. 

1 cada 100 m²   Absència de dessolidarització perimetral. 
  Falta de continuïtat de la dessolidarització 

perimetral.  
  

FASE 3 Col·locació del film de polietilè.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Segellat de junts. 1 cada 100 m²   Falta de continuïtat.  
  

 

 

 

 

 

 

QAD020 Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, 
pendent del 1% al 5%, composta de: formació de pendents: formigó 
cel·lular de ciment escumat, a base de ciment CEM II/A-P 32,5 R i 
additiu airejant, resistència a compressió major o igual a 0,2 MPa, amb 
espessor medi de 12 cm; impermeabilització bicapa adherida: làmina de 
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), col·locada 
amb emprimació asfàltica, tipus EA, i làmina de betum modificat amb 
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) adherida a l'anterior amb 
bufador, sense coincidir les seves juntes; capa separadora sota 
aïllament: geotèxtil de fibres de polièster (150 g/m²); aïllament tèrmic: 
plafó rígid de poliestirè extrudit Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION", de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 
600x1250 mm i 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa; 
capa separadora sota protecció: geotèxtil de fibres de polièster (200 
g/m²); capa de protecció: 5 cm de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre. 

353,63 m² 

 
  

FASE 1 Replanteig dels punts singulars.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Cota del llindar de la 
porta d'accés a la 
coberta. 

1 per porta 
d'accés 

  Inferior a 20 cm sobre el nivell del 
paviment acabat. 

1.2 Posició i dimensions de 
les seccions dels 
desguassos (boneres i 
gàrgoles). 

1 per desguàs   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

 
  

FASE 2 Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Pendents. 1 cada 100 m²   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

2.2 Junts de dilatació. 1 cada 100 m²   No s'han respectat els junts de l'edifici. 

2.3 Junts de coberta. 1 cada 100 m²   Separació superior a 15 m.  
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FASE 3 
Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes 
amb mestres de maó.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Separació de les dues 
mestres de maó que 
formen els junts. 

1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Replè de juntes amb poliestirè expandit.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Reomplert dels junts de 
dilatació. 

1 cada 100 m²   Absència de material compressible. 

 
  

FASE 5 
Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de 
les mestres.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Gruix a la zona de la 
bonera. 

1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 

5.2 Espessor mig. 1 cada 100 m²   Inferior a 12 cm. 

5.3 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 cada 100 m²   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 6 Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Gruix. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algun punt. 

6.2 Acabat superficial. 1 cada 100 m²   Existència de forats o ressalts en la seva 
superfície superiors a 0,2 cm. 

6.3 Planitud. 1 cada 100 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 
amb regla de 2 m.  

  

 

 

FASE 7 Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la membrana.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Neteja de la superfície. 1 cada 100 m²   Presència d'humitat o fragments 
punxants. 

7.2 Preparació dels 
paraments verticals als 
quals ha d'entregar-se la 
làmina asfàltica. 

1 cada 100 m²   No s'han revestit amb arrebossat reglejat 
i remolinat. 

 
  

FASE 8 Col·locació de la impermeabilització.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Disposició de les capes de 
la impermeabilització. 

1 cada 100 m²   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

8.2 Longitud dels solapaments 
longitudinals i transversals. 

1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 

 
  

FASE 9 Tall, ajust i col·locació de l'aïllament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

9.1 Gruix total. 1 cada 100 m²   Inferior a 100 mm. 

9.2 Acabat. 1 cada 100 m²   Falta de continuïtat o estabilitat del 
conjunt.  

  

FASE 10 Col·locació de la capa separadora sota protecció.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

10.1 Solapament de les 
làmines. 

1 cada 100 m²   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

FASE 11 Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

11.1 Gruix. 1 cada 100 m²   Inferior a 5 cm en algun punt. 

11.2 Espessor mig. 1 cada 100 m²   Inferior a 5 cm.  
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RAG011 Alicatat amb rajola de València llis, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², col·locat 
sobre una superfície suport de fàbrica en paraments interiors, mitjançant 
morter de ciment M-5, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); amb 
cantoneres de PVC. 

830,32 m² 

 
  

FASE 1 Preparació de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 cada 30 m²   Existència de restes de brutícia.  
  

FASE 2 Replanteig de nivells i disposició de rajoles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Disposició de les 
rajoles. 

1 cada 30 m²   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 3 Col·locació de mestres o regles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Anivellament. 1 cada 30 m²   Manca d'anivellament. 
  Anivellament incorrecte.  

  

FASE 4 Preparació i aplicació del morter.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Temps útil de la barreja. 1 cada 30 m²   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

FASE 5 Formació de juntes de moviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Junts de partició i 
perimetrals. 

1 cada 30 m²   Gruix inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuïtat.  

  

 

 

 

 

FASE 6 Col·locació de les rajoles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Col·locació de les 
rajoles. 

1 cada 30 m²   Presència de buits en el morter. 
  Desviació entre dues rajoles adjacents 

superior a 1 mm. 
  Manca d'alineació en algun junt superior 

a ±2 mm, mesurada amb regla de 1 m. 

6.2 Separació entre rajoles. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 7 Execució de cantonades i racons.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Cantonades. 1 cada 30 m²   Absència de cantoneres.  
  

FASE 8 Rejuntat de rajoles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Neteja dels junts. 1 cada 30 m²   Existència de restes de brutícia. 

8.2 Aplicació del material de 
rejuntat. 

1 cada 30 m²   No han transcorregut com a mínim 24 
hores des de la col·locació de les rajoles. 

  Incompliment de les prescripcions del 
fabricant. 

8.3 Continuïtat en el 
rejuntat. 

1 cada 30 m²   Presència de barraques. 

 
  

 

FASE 9 Acabat i neteja final.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

9.1 Planitud. 1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±3 mm, amidades 
amb regla de 2 m. 

9.2 Anivellació entre rajoles. 1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±2 mm. 

9.3 Alineació dels junts de 
col·locació. 

1 cada 30 m²   Variacions superiors a ±2 mm, amidades 
amb regla de 1 m. 

9.4 Neteja. 1 en general   Existència de restes de brutícia.  
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RIP025 Pintura plàstica amb textura llisa, color a escollir, acabat mat, sobre 
paraments horitzontals i verticals interiors de morter de ciment, mà de 
fons i dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 

102,30 m² 

RIP030 Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre 
paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, mà de fons i 
dues mans d'acabat (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). 

304,97 m² 

 
  

FASE 1 Preparació del suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 per estança   Existència de restes de brutícia.  
  

FASE 2 Aplicació de la mà de fons.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Rendiment. 1 per estança   Inferior a 0,18 l/m².  
  

FASE 3 Aplicació de les mans d'acabat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Acabat. 1 per estança   Existència d'escorriment, clivelles, 
fissures, escrostonats, bosses o manca 
d'uniformitat. 

3.2 Rendiment. 1 per estança   Inferior a 0,25 l/m².  
  

 

ROO020 Pintura de dos components, a base de poliuretà alifàtic i dissolvent, de 
color vermell RAL 3016, acabat mat, aplicada en dues mans, (rendiment: 
0,2 kg/m² cada mà), sobre superfícies interiors de formigó o de morter 
autonivellant, prèvia aplicació de 0,3 kg/m² d'emprimació de dos 
components, a base de resina epoxi (sense incloure la preparació del 
suport). 

211,50 m² 

 
  

FASE 1 Neteja general de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Estat del suport. 1 per estança   Existència de restes de brutícia.  

 RPE005 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical 
interior, fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, amb morter de 
ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de 
material i en els fronts de forjat. 

102,30 m² 

 
  

FASE 1 Realització de mestres.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Mestres verticals 
formades per bandes de 
morter. 

1 cada 50 m²   No han format arestes a les cantonades, 
els racons i les guarnicions dels buits. 

 
  

FASE 2 Aplicació del morter.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Temps d'utilització 
després del pastat. 

1 en general   Superior a l'especificat en el projecte. 

2.2 Gruix. 1 cada 50 m²   Inferior a 15 mm en algun punt.  
  

FASE 3 Acabat superficial.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Planitud. 1 cada 50 m²   Variacions superiors a ±5 mm, amidades 
amb regla de 2 m.  

  

 

 

RPE011 Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical 
interior, en el extradós de la fulla exterior de façana amb cambra d'aire, 
fins a 3 m d'alçària, acabat superficial rugós, amb morter de ciment 
hidròfug M-5. 

345,26 m² 

 
  

FASE 1 Aplicació del morter.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Temps d'utilització 
després del pastat. 

1 en general   Superior a l'especificat en el projecte. 

1.2 Gruix. 1 cada 50 m²   Inferior a 10 mm en algun punt.  
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FASE 2 Acabat superficial.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Mestres verticals 
formades per bandes de 
morter. 

1 cada 50 m²   No han format arestes a les cantonades, 
els racons i les guarnicions dels buits. 

 
  

 

 

RSB020 Base per a paviment interior de morter autonivellant de ciment, tipus CT 
C20 F6 segons UNE-EN 13813, de 60 mm d'espessor, abocada sobre 
làmina d'aïllament per a formació de sòl flotant, mitjançant aplicació 
mecànica (amb mescladora-bombadora). 

304,98 m² 

 
  

FASE 1 Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix del junt. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 cm. 

1.2 Reomplert del junt. 1 cada 100 m²   Falta de continuïtat. 

1.3 Profunditat del junt. 1 cada 100 m²   Inferior a 60 mm.  
  

FASE 2 Estès del morter mitjançant bombament.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Gruix de la capa. 1 cada 100 m²   Insuficient per a assolir el nivell de suport 
del paviment.  

  

 

FASE 3 Reglejat del morter.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Acabat de la superfície. 1 cada 100 m²   Presència de bombolles d'aire. 

3.2 Planitud. 1 cada 100 m²   Variacions superiors a ±4 mm, amidades 
amb regla de 2 m.  

  

 

FASE 4 Formació de juntes de retracció.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix del junt. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,6 cm. 

4.2 Separació entre junts. 1 cada 100 m²   Superfície delimitada per junts superior a 
20 m².  

  

FASE 5 Cura del morter.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Mètode aplicat, temps 
de curat i protecció de 
superfícies. 

1 cada 100 m²   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

 
  

 

 

RSA020 Capa fina de pasta anivelladora de terres, tipus CT C20 F6 segons UNE-
EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a 
regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o 
morter, prèvia aplicació d'emprimació de resines sintètiques modificades, 
que actua com a pont d'unió (sense incloure la preparació del suport), 
preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, 
flexible o tèxtil (no inclòs en aquest preu). 

304,98 m² 

 
  

FASE 1 Aplicació de l'emprimació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Aplicació. 1 cada 20 m²   Manca d'uniformitat.  
  

FASE 2 Pastat amb batidor elèctric.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Temps útil de la barreja. 1 cada 20 m²   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

FASE 3 Abocament i estesa de la mescla.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix de la capa. 1 cada 20 m²   Inferior a 2 mm. 



ANNEX 12. CONTROL DE LA QUALITAT 

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER 
Projecte constructiu de remodelació del complex esportiu de les Morunyedes, a Sant Llorenç de Morunys 50 

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.2 Junts. 1 cada 20 m²   Absència de junts perimetrals. 
  No coincidència amb les juntes de 

dilatació de la pròpia estructura. 

3.3 Acabat de la superfície. 1 cada 20 m²   Presència de bombolles d'aire.  
  

 

 

RSG010 Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres rústic, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 
€/m², rebudes amb adhesiu de ciment d'ús exclusiu per a interiors, Ci 
sense cap característica addicional, color gris, i rejuntades amb beurada 
de ciment blanc, L, BL-V 22,5, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), 
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

304,98 m² 

 
  

FASE 1 Neteja i comprovació de la superfície suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Planitud. 1 cada 400 m²   Variacions superiors a ±3 mm, amidades 
amb regla de 2 m. 

1.2 Neteja. 1 cada 400 m²   Existència de restes de brutícia.  
  

FASE 2 Replanteig de la disposició de les rajoles i juntes de moviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Junts de col·locació, de 
partició, perimetrals i 
estructurals. 

1 cada 400 m²   Falta de continuïtat. 

 
  

FASE 3 Aplicació de l'adhesiu.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix i estesa de 
l'adhesiu. 

1 cada 400 m²   Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

 

 

 

FASE 4 Col·locació de les rajoles a punta de paleta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Col·locació de les 
rajoles. 

1 cada 400 m²   Presència de buits en l'adhesiu. 
  No s'han col·locat abans de concloure el 

temps obert de l'adhesiu. 
  Desviació entre dues rajoles adjacents 

superior a 1 mm. 
  Manca d'alineació en algun junt superior 

a ±2 mm, mesurada amb regla de 1 m. 

4.2 Planitud. 1 cada 400 m²   Variacions superiors a ±3 mm, amidades 
amb regla de 2 m. 

4.3 Separació entre rajoles. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 5 Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Junts de partició i 
perimetrals. 

1 cada 400 m²   Gruix inferior a 0,5 cm. 
  Profunditat inferior al gruix del 

revestiment. 
  Diferències respecte a les especificacions 

de projecte. 

5.2 Junts estructurals 
existents. 

1 cada 400 m²   No s'ha respectat la seva continuïtat fins 
al paviment.  

  

FASE 6 Rejuntat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Neteja dels junts. 1 cada 400 m²   Existència de restes de brutícia. 

6.2 Aplicació del material de 
rejuntat. 

1 cada 400 m²   No han transcorregut com a mínim 24 
hores des de la col·locació de les rajoles. 

  Incompliment de les prescripcions del 
fabricant.  

  

FASE 7 Neteja final del paviment.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Neteja. 1 en general   Existència de restes de brutícia.  
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RTA010 Fals sostre continu per revestir, situat a una alçada menor de 4 m, de 
plaques nervades d'escaiola, de 100x60 cm, amb cantell recte i acabat 
llis, suspeses del forjat mitjançant barres metàl·liques. 

304,97 m² 

 
  

FASE 1 Col·locació i fixació de les varetes metàl·liques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Nombre de varetes. 1 cada 20 m² i no 
menys de 1 per 
estança 

  Inferior a 3 cada m². 

1.2 Distància als paraments 
verticals. 

1 cada 20 m² i no 
menys de 1 per 
estança 

  Superior a 20 cm. 

1.3 Separació entre varetes. 1 cada 20 m² i no 
menys de 1 per 
estança 

  Superior a 60 cm. 

 
  

FASE 2 Col·locació de les plaques.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Planitud. 1 cada 20 m² i no 
menys de 1 per 
estança 

  Variacions superiors a ±4 mm, amidades 
amb regla de 2 m. 

2.2 Reomplert de les unions 
entre plaques. 

1 cada 20 m² i no 
menys de 1 per 
estança 

  Defectes aparents. 

2.3 Distància de les plaques 
d'escaiola als 
paraments. 

1 cada 20 m² i no 
menys de 1 per 
estança 

  Inferior a 0,5 cm. 

 
  

FASE 3 Lliscat de les plaques amb pasta d'escaiola.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Gruix del lliscat. 1 cada 20 m² i no 
menys de 1 per 
estança 

  Inferior a 0,5 mm. 
  Superior a 1 mm. 

 
  

 

RVE010 Mirall de lluna incolora, de 3 mm d'espessor, fixat amb massilla al 
parament. 

6,00 m² 

 
  

FASE 1 Col·locació del mirall.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Separació entre miralls. 1 cada 10 m²   Inferior a 0,1 cm.  
  

 

 

SAL050 Lavabo de porcellana sanitària, amb peu, sèrie Giralda "ROCA", color 
blanc, de 560x480 mm, equipat amb aixetes monocomandament, sèrie 
Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i 
desguàs, acabat crom. 

12,00 Ut 

SAU010 Urinari amb alimentació vista i desguàs sifònic encastat, sèrie Mural 
"ROCA", color blanc, de 330x460 mm, equipat amb aixeta temporitzada, 
Sprint "ROCA", model 5A9224C00, acabat crom, de 92x50 mm. 

3,00 Ut 

 
  

FASE 1 Muntatge del conjunt d'aixetes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Unions. 1 per aixeta   Inexistència d'elements de junt.  
  

 

UAI020 Embornal prefabricat de formigó, de 50x30x60 cm. 5,00 Ut 
 
  

FASE 1 Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

1.3 Distància a altres 
elements i instal·lacions. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte.  
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FASE 2 Excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Dimensions i acabat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 3 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Superfície de 
recolzament. 

1 per unitat   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  

  

FASE 4 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 10 cm. 

4.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 per unitat   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 5 Col·locació del embornal prefabricat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Disposició i dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

 

FASE 6 Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Connexions dels tubs i 
segellat. 

1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 
  Fixació defectuosa. 
  Manca d'hermeticitat.  

  

 

 

FASE 7 Reblert de l'extradós.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Acabat i compactat. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte.  

  

FASE 8 Col·locació del marc i la reixeta.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Reixeta. 1 per unitat   Manca d'hermeticitat al pas d'olors. 
  Diferències respecte a les especificacions 

de projecte.  
  

 

 

UAP010 Pou de registre, de 1,00 m de diàmetre interior i de 1,6 m d'alçada útil 
interior, de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor rebut amb 
morter de ciment M-5, adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de 
ciment hidròfug M-15 i elements prefabricats de formigó en massa, sobre 
solera de 25 cm de gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament 
armada amb malla electrosoldada, amb tancament de tapa circular i marc 
de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124, instal·lat en voreres, 
zones per als vianants o aparcaments comunitaris. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig i traçat del pou en planta i alçat.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Situació. 1 per unitat   Diferències respecte a les especificacions 
de projecte. 

1.2 Dimensions i traçat. 1 per unitat   Variacions superiors a ±50 mm.  
  

FASE 2 Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Superfície de 
recolzament. 

1 per unitat   Manca de planitud o presència 
d'irregularitats en el pla de recolzament.  
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FASE 3 Col·locació de la malla electrosoldada.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Disposició de les 
armadures. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.2 Disposició i longitud 
d'empalmaments i 
ancoratges. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

3.3 Recobriments de les 
armadures. 

1 per unitat   Variacions superiors al 15%. 

 
  

FASE 4 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 25 cm. 

4.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 per unitat   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte. 

4.3 Cota de la solera. 1 per unitat   Variacions superiors a ±30 mm.  
  

FASE 5 Formació de l'arrancada de fàbrica.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Aparell de maons, 
traves, dimensions i 
reomplert de junts. 

1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

5.2 Dimensions. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

5.3 Gruix dels junts. 1 per unitat   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

5.4 Horitzontalitat de les 
filades. 

1 per unitat   Variacions superiors a ±2 mm, amidades 
amb regla de 1 m.  

  

 

 

 

FASE 6 Adreçat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, arrodonint angles.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

6.1 Gruix. 1 per unitat   Inferior a 1,5 cm. 
  Superior a 2 cm.  

  

FASE 7 Muntatge de les peces prefabricades.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

7.1 Unió entre peces. 1 per unitat   Inexistència de junts expansius de 
segellat.  

  

FASE 8 Formació del canal en el fons del pou.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

8.1 Pendent. 1 per unitat   Inferior al 5%.  
  

FASE 9 Acoblament i rejuntat dels col·lectors al pou.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

9.1 Connexions dels tubs. 1 per tub   Entrega de tubs insuficient. 
  Fixació defectuosa. 

9.2 Desnivell entre el 
col·lector d'entrada i el 
de sortida. 

1 per unitat   Inexistència de desnivell. 
  Desnivell negatiu. 

 
  

FASE 10 Segellat de junts.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

10.1 Segellat. 1 per tub   Fixació i hermeticitat de junts 
insuficients.  

  

FASE 11 Col·locació dels pates.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

11.1 Distància entre pates. 1 per unitat   Inferior a 30 cm. 
  Superior a 40 cm. 

11.2 Distància del pate 
superior a la boca 
d'accés. 

1 per unitat   Inferior a 40 cm. 
  Superior a 50 cm. 
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FASE 12 Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

12.1 Marc, tapa i accessoris. 1 per unitat   Diferències respecte a les 
especificacions de projecte. 

12.2 Enrasat de la tapa amb 
el paviment. 

1 per unitat   Variacions superiors a ±5 mm. 

 
  

PROVES DE SERVEI 

Prova d'estanquitat parcial. 

Normativa d'aplicació CTE. DB HS Salubridad  
  

 

UVT010 Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de 
passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de 
pilars d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura. 

53,18 m 

UVT010b Tancament de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de 
passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i muntants de 
pilars d'acer galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 3 m d'altura. 

4,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±10 mm.  
  

FASE 2 Col·locació dels muntants.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Longitud de l'ancoratge 
dels muntants. 

1 per muntant   Inferior a 35 cm. 

2.2 Distància entre 
muntants. 

1 per muntant   Variacions superiors a ±20 mm. 

 
  

 

 

 

FASE 3 Abocat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 en general   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 4 Aplomat i alineació dels muntants i tornapuntes.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Aplomat. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±5 mm. 

4.2 Anivellament. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±5 mm.  
  

FASE 5 Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Nombre de grapes de 
subjecció de la tela. 

1 cada 20 m   Menys de 7 per muntant. 

 
  

UVT020 Tancament de parcel·la format per malla electrosoldada, de 50x50 mm de 
passada de malla i 4 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i plastificat en 
color verd RAL 6015, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat i 
plastificat en color verd RAL 6015 de secció 30x30x1,5 mm i muntants de 
pals de tub rectangular d'acer galvanitzat i plastificat en color verd RAL 
6015, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m. 

70,56 m 

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±10 mm.  
  

FASE 2 Col·locació dels muntants.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Distància entre 
muntants. 

1 per muntant   Variacions superiors a ±20 mm. 
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FASE 3 Abocat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 en general   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 4 Aplomat i alineació dels muntants.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Aplomat. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±5 mm. 

4.2 Anivellament. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±5 mm.  
  

 

 

UVP020 Porta de pas de 1x2 m constituïda per malla de simple torsió amb acabat 
galvanitzat en calent de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de diàmetre. 

1,00 Ut 

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 cada 5 unitats   Variacions superiors a ±10 mm.  
  

FASE 2 Col·locació dels muntants.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Distància entre pals. 1 cada 5 unitats   Variacions superiors a ±20 mm.  
  

 

 

 

 

 

FASE 3 Abocat del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 cada 5 unitats   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 4 Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Folgança entre la fulla i 
el bastiment. 

1 cada 5 unitats   Superior a 0,4 cm. 

4.2 Folgança entre la fulla i 
el paviment. 

1 cada 5 unitats   Inferior a 0,8 cm. 
  Superior a 1,2 cm. 

4.3 Aplomat. 1 cada 5 unitats   Variacions superiors a ±3 mm. 

4.4 Anivellament. 1 cada 5 unitats   Variacions superiors a ±3 mm. 

4.5 Acabat. 1 cada 5 unitats   Existència de deformacions, cops o altres 
defectes visibles.  

  

 

 

UVO010 Llosa prefabricat de formigó de color blanc, per cobriment de murs, en 
peces de 50x25x4 cm. 

143,50 m 

 
  

FASE 1 Col·locació, aplomat, anivellació i alineació de les peces.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Anivellament. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±2 mm/m.  
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UXC010 Paviment continu de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzat amb 
formigó HA-30/B/20/I fabricat en central, i abocada des de camió, estès i 
vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb 
morter decoratiu de rodolament per a formigó imprès, color blanc, 
rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color blanc i capa de 
segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. 

671,08 m² 

 
  

FASE 1 Abocament i compactació del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Gruix. 1 cada 100 m²   Inferior a 15 cm. 

1.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 cada 100 m²   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte.  

  

FASE 2 
Aplicació manual del morter acolorit enduridor, assegurant-se de la total 
cobriment del formigó fresc.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Empolvorant. 1 cada 100 m²   El formigó no ha quedat totalment 
cobert. 

2.2 Allisat amb plana. 1 cada 100 m²   El color no s'ha integrat en el formigó.  
  

FASE 3 
Aplicació del desmoldejant fins a aconseguir una cobriment total i posterior 
estampació de teixidures mitjançant motlles.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Empolvorant. 1 cada 100 m²   La superfície no ha quedat totalment 
coberta. 

3.2 Impressió. 1 cada 100 m²   No s'han utilitzat els motlles especificats 
en el projecte.  

  

 

 

FASE 4 Rentat i neteja del paviment amb màquina d'aigua d'alta pressió.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

4.1 Neteja. 1 cada 100 m²   No han transcorregut com a mínim 3 dies 
des de la impressió del paviment.  

  

FASE 5 Aplicació de la resina impermeabilitzant d'acabat per al guarit del formigó.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

5.1 Aplicació. 1 cada 100 m²   La superfície a tractar no ha endurit. 
  Manca d'uniformitat. 
  Capes de gruix excessiu.  

  

 

 

UXF010 Paviment realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de 
composició semidensa, tipus S20. 

2,50 m² 

UXF010b Paviment realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de 
composició densa, tipus D12. 

2,50 m² 

 
  

FASE 1 Extensió de la barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Ordre d'aplicació. 1 cada 100 m²   No s'ha començat per la vora inferior. 
  No s'ha realitzat per franges 

longitudinals. 

1.2 Amplada de les franges. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat el menor nombre de 
junts possible.  

  

FASE 2 Compactació de la capa de barreja bituminosa.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Compactació. 1 cada 100 m²   No s'ha realitzat longitudinalment, de 
manera contínua i sistemàtica. 

  No s'ha realitzat a la major temperatura 
possible. 

2.2 Acabat de la superfície. 1 cada 100 m²   No ha presentat una textura homogènia, 
uniforme i exempta de segregacions.  
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FASE 3 
Execució de juntes transversals i longitudinals en la capa de barreja 
bituminosa.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Separació entre junts 
transversals de capes 
superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 5 m. 

3.2 Separació entre junts 
longitudinals de capes 
superposades. 

1 cada 100 m²   Inferior a 15 m. 

 
  

 

UXB020 Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, 
monocapa, amb secció normalitzada peatonal A4 (20x8) cm (cap rodó) 

155,20 m 

 
  

FASE 1 Replanteig d'alineacions i nivells.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

1.1 Replanteig. 1 cada 20 m   Variacions superiors a ±20 mm.  
  

FASE 2 Abocament i estès de formigó en llit de suport.  
  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

2.1 Gruix. 1 cada 20 m   Inferior a 20 cm. 

2.2 Condicions d'abocament 
del formigó. 

1 cada 20 m   Consistència de la pasterada en el 
moment de la descàrrega distinta de 
l'especificada en el projecte o que 
presenti principi d'adormiment. 

  Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o 
una altra substància nociva no prevista 
en el projecte. 

     

 FASE 3 
Col·locació, rebut i anivellació de les peces, incloent-hi topalls o 
contraforts.  

  Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig 

3.1 Assentament de la 
vorada. 

1 cada 20 m   Assentament insuficient o discontinu. 

3.2 Rejuntat. 1 cada 20 m   Superior a 2 cm.  
 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici 
acabat s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora 
o instal·ladora, per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de 
les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, 
contingudes en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT 
DE L'OBRA redactat pel Director d'Execució de l'Obra, com les indicades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués ordenar la Direcció facultativa durant el 
transcurs de l'obra. 
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT 

En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 
"Obligacions del productor de residus de construcció i demolició", el present estudi 
desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE . 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons 
l'Ordre MAM/304/2002 . 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE . 

 

 

 

 

 

 

 

2.- AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1.- Identificació 

El present estudi correspon al projecte REMODELACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DE LES 
MORUNYEDES, situat en  . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor  - 

Projectista  - 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost 
d'execució material) de 985.376,82€ . 
 

2.1.1.- Productor de residus (Promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o 
demolir. Segons l'article 2 "Definicions" del Reial decret 105/2008, es poden presentar tres 
casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la 
consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'altre 
tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 
construcció i demolició. 

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 

2.1.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels 
Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans 
del començament de les obres. 
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2.1.3.- Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i 
l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així 
com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la 
condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus 
(Promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2.- Obligacions 
 

2.2.1.- Productor de residus (Promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció 
i demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de 
residus, o norma que la substitueixi. 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra 
objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que 
es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per 
part del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 . 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, 
si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de 
l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques 
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa 
de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o 
lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de 
residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en el 
present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així 
com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres 
residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat 
a constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels 
requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició 
de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes 
corresponents. 

 

2.2.2.- Posseïdor de residus (Constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions 
previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un 
pla que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als 
residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra, en particular les recollides 
en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i les contingudes en el present estudi. 

El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la 
seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest 
ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà 
de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus 
de residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les 
operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 
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document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior 
al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de 
construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la 
legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre 
de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació 
en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a 
cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3.- Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de 
construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur 
un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada 
en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la 
substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del 
gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, 
així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i 
residus resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les 
mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La 
informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els 
termes recollits en aquest reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus 
rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de 
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al 
posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de 
valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar 
d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al 
procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i 
puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i 
demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui 
incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat 
aquests residus a la instal·lació. 
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3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de 
febrer, sobre "Obligacions del productor de residus de construcció i demolició". 

A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de 
l'article 3, per generar-se residus de construcció i demolició definits en l'article 3, com: 

"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en la legislació 
vigent en matèria de residus, es generi en una obra de construcció o demolició" o bé, "aquell 
residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra 
manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra 
en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a 
la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i la ecotoxicitat 
del lixiviat haurien de ser insignificants, i en particular no haurien de suposar un risc per a la 
qualitat de les aigües superficials o subterrànies". 

No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 
105/2008, al no generar-se els següents residus: 

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades en la mateixa 
obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o replè, 
sempre i quan es pugui acreditar de manera fefaent el seu destí a reutilització. 

b) Els residus d’indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març. 

c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials derivats 
de les activitats de gestió de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les 
inundacions o de mitigació dels efectes de les inundacions o les sequeres, regulades pel 
text Refós de la Llei d'Aigües per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic 
i de prestació de serveis dels ports d'interès general, i pels tractats internacionals dels 
quals Espanya sigui part. 

A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació 
específica sobre residus, quan estiguin barrejats amb altres residus de construcció i 
demolició, els serà d'aplicació el Reial decret 105/2008 en els aspectes no contemplats en la 
legislació específica. 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  

 G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 
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Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificat per: 

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

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

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

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Llei reguladora dels residus 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya. 

D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993 

Modificada per: 

Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción 
de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos 
de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

  

  

 

GC 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS  
  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN 
L'OBRA, CODIFICATS SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002 . 

 

Tots els possibles residus generats en l'obra de demolició s'han codificat atenent a l'Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus, segons la Llista Europea de Residus (LER) aprovada per la Decisió 
2005/532/CE, donant lloc als següents grups: 

 

RCE de Nivell I: Terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

 

El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com 
residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la 
mateixa obra, en una obra distinta o en una activitat de restauració, acondicionament o 
farciment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a 
reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan 
compostos: 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   
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5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
QUE ES GENERARAN A L'OBRA 

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, 
en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus 
descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials 
sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes 
subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat 
en funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la 
classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida 
pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el 
contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en 
el codi 17 05 03. 

17 05 04 
1,98 521,607 263,562 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

Barreges bituminoses diferents de les 
especificades en el codi 17 03 01. 

17 03 02 
1,00 0,237 0,237 

2 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,10 12,969 11,790 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,031 0,052 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 1,50 0,003 0,002 

Ferro i acer. 17 04 05 2,10 1,331 0,634 

Metalls barrejats. 17 04 07 1,50 1,127 0,751 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 
04 10. 

17 04 11 
1,50 0,005 0,003 

 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER 
Densitat aparent 

(t/m³) 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

4 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,464 0,619 

5 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,60 0,519 0,865 

6 Vidre 

Vidre. 17 02 02 1,00 0,208 0,208 

7 Guix 

Materials de construcció a partir de guix 
diferents dels especificats en el codi 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 27,266 27,266 

8 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats 
en els codis 17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,246 0,410 

Residus barrejats de construcció i demolició 
diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 2,109 1,406 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents 
dels esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 
1,51 10,144 6,718 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,415 0,259 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 101,866 67,911 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

Maons. 17 01 02 1,25 107,268 85,814 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 1,25 12,010 9,608 

4 Pedra 

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 0,031 0,021 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 

Residus de pintura i vernís que contenen 
dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses. 

08 01 11 
0,90 0,022 0,024 
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A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i 
apartats 

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 521,607 263,562 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 0,237 0,237 

2 Fusta 12,969 11,790 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 2,497 1,442 

4 Paper i cartró 0,464 0,619 

5 Plàstic 0,519 0,865 

6 Vidre 0,208 0,208 

7 Guix 27,266 27,266 

8 Escombraries 2,355 1,816 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 10,559 6,977 

2 Formigó 101,866 67,911 

3 Maons, teules i materials ceràmics 119,278 95,422 

4 Pedra 0,031 0,021 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,022 0,024  
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6.- MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE 
DEL PROJECTE 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, 
constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la 
fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la 
seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la 
responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió 
de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels 
plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb 
l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que 
hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, 
sorra, etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants 
s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de 
neteja, base de paviments, farcits, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i 
extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es 
planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin 
dins dels envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal 
d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les 
quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra 
corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels 
corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi 
amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, 
decoratius i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i 
optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al Director 
d'Obra i al Director de l'Execució de l'Obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes 
mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el 
procés d'execució de la mateixa. 
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7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES 
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN 
L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició 
requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 
Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de 
residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a 
realitzar, i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra 
normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser 
renovada per períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a 
desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva 
adreça i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la 
seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de 
construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es 
destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres 
procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels 
materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", 
s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la 
taula següent: 
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Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 521,607 263,562 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. 17 05 04 Reutilització Pròpia obra 317,669 198,543 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt   

Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01. 17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,237 0,237 

2 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 12,969 11,790 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,031 0,052 

Coure, bronze, llautó. 17 04 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,003 0,002 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,331 0,634 

Metalls barrejats. 17 04 07 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 1,127 0,751 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,005 0,003 

4 Paper i cartró   

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,464 0,619 

5 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,519 0,865 

6 Vidre   

Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,208 0,208 

7 Guix   

Materials de construcció a partir de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 01. 17 08 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 27,266 27,266 

8 Escombraries   

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03. 17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,246 0,410 

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 2,109 1,406 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 07. 01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 10,144 6,718 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,415 0,259 

2 Formigó   
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Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002 Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 101,866 67,911 

3 Maons, teules i materials ceràmics   

Maons. 17 01 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 107,268 85,814 

Teules i materials ceràmics. 17 01 03 Reciclat Planta reciclatge RCE 12,010 9,608 

4 Pedra   

Residus del tall i serrat de pedra diferents dels esmentats en el codi 01 04 07. 01 04 13 Sense tractament específic Restauració / Abocador 0,031 0,021 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses. 08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,022 0,024 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  
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8.- MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de 
forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació 
per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 
- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 
- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 
- Fusta: 1 t. 
- Vidre: 1 t. 
- Plàstic: 0.5 t. 
- Paper i cartró: 0.5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus 
generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU 
TOTAL RESIDU 

OBRA (t) 
LLINDAR SEGONS 

NORMA (t) 
SEPARACIÓ "IN 

SITU" 

Formigó 101.866 80.00 OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials 
ceràmics 

119.278 40.00 OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus 
aliatges) 

2.497 2.00 OBLIGATÒRIA 

Fusta 12.969 1.00 OBLIGATÒRIA 

Vidre 0.208 1.00 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0.519 0.50 OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0.464 0.50 
NO 

OBLIGATÒRIA  
 

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor de els residus de 
construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En 
aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació 
acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en l'article 5. 
"Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició" del Reial Decret 105/2008, 
d'1 de febrer. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
 

 

9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I 
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 
condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum 
inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han 
de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot 
el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els 
envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents 
per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o 
coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el 
vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació 
que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i 
condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra 
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
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considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que 
es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 
final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, 
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva 
adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, 
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, 
disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la 
seva manipulació i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, 
sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant 
(article 7.), així com la legislació laboral d'aplicació. Per determinar la condició de residus 
perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat en l'Ordre MAM/304/2002, Annex II. 
Llista de Residus. Punt 6. 

   

10.- DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA 

Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en 
les obres, les entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera 
equivalent, que respongui de la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es 
produeixin en la obra, en els termes previstos en la legislació autonòmica i municipal. 

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els 
import mínim i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent. 

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³ 
- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³ 
- Import mínim de la fiança:    40.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM. 
- Import màxim de la fiança:    60000.00 € 

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent 
prevista a la gestió de RCE. 

Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 935.012,18€ 

     

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA 
DETERMINACIÓ DE LA FIANÇA 

Tipologia Volum (m³) Cost de gestió (€/m³) Import (€) % s/PEM 

A.1. RCE de Nivell I 

Terres i petris de l'excavació 263,56 4,00   

Total Nivell I   1.054,25
(1)

 0,11 

A.2. RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa pètria 170,33 10,00   

RCE de naturalesa no pètria 44,24 10,00   

RCE potencialment perillosos 0,02 10,00   

Total Nivell II   2.145,98
(2)

 0,23 

Total   3.200,23 0,34 

Notes: 
(1)

 Entre 40,00€ i 60.000,00€. 
(2)

 Com a mínim un 0.2 % del PEM.  
B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ 

Concepte Import (€) 
% 

s/PEM 

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 1.402,52 0,15 

   

TOTAL: 4.602,75€ 0,49   
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