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1 Objecte. 

L’objecte d’aquest projecte, és la descripció i valoració econòmica de les obres 

necessàries per la nova escomesa elèctrica, i altres treballs complementaris del 

Centre de distribució d’aliments i oficines administratives , situat al C/ Escoles 4 i 

Sant Pau, 39 de Figueres. 

 

2 Promotor 

Es redacta per encàrrec de l’Ajuntament de Figueres, amb N.I.F. nº  P1707200J, i 

amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament. 

 

3 Compliment de normatives 

Seran d’aplicació totes les normes d’obligat compliment. A continuació s’indiquen les 

que s’han considerat més importants: 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost. i 

Instruccions Tècniques Complementàries. 

 Les diferents Disposicions de la Generalitat de Catalunya en matèria d’instal·lacions 

elèctriques. 

* Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 

* Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.  

* Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

* Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i de salut en les obres de construcció.  

 

4 Antecedents 

Arrel de la recent adequació del local del Carrer Escoles, 4 com a Centre de 

distribució d’aliment, i del local del Carrer Sant Pau, 39 per a oficines 

administratives, i com a conseqüència dels requisits sobrevinguts de la Companyia 

Elèctrica, és necessari la realització d’unes modificacions tant a l’escomesa general 

de l’edifici, com a la derivació individual que alimenta e ls quadres del Centre de 

distribució d’aliments, i les oficines administratives.  

 

Actualment la totalitat dels habitatges de l’edifici, s’alimenta d’una só la escomesa 

trifàssica pel Carrer Sant Pau, amb una tensió de 230V. Hi ha dues centralitzacions 

de comptadors, una per l’escala del Carrer Sant Pau, i l’altre per l’escala del Carrer 

Escoles.  

 

La instal·lació del Centre de distribució d’aliments, i les oficines administratives ha 

estat dissenyada i executada per alimentar-se a 400V. Es disposa de maquinària 

trifàssica, per la qual cosa caldrà intercalar un transformador privat per pujar de 

230V a 400V.  

 

5 Actuacions necessàries 

L’estudi d’Endesa Distribució de 7 de juliol de 2018, que respón a la sol·licitud 

NSCRGI 9030876, que s’adjunta com annex, especifica que tot l’edifici continuarà a 

la tensió de 230V, però alimentant-se pel Carrer Escoles, del trafo ERATO 69610. 
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En primer lloc, caldrà ubicar en l’armari del porxo del Carrer Escoles, dues caixes de 

seccionament i dues CGP  de 400A (esquema 9). Una (CGP 1), la que alimentarà el 

quadre de comptatge del Centre de distribució i oficines ja existeix i caldrà desplaçar-

la dins el mateix armari, i l’altre (CGP 2) alimentarà les dues centralitzacions dels 

habitatges dels pisos superiors. Les dues centralitzacions caldrà que disposin d’un 

Interruptor general de maniobra cadascuna. 

 

En segón lloc caldrà connectar la CGP 1, amb la centralització del C/ Sant Pau, amb 

conductors aïllats 2(3x150+TTx95) mm
2

Cu, dins safata metàl·lica amb tapa, 

discorrent per espais d’ús comú (aparcament soterrani), segons la REBT ICT -BT-14. 

La línia que parteix de la centralització del C/ Sant Pau per alimentar la centralizació 

del C/ Escoles, es conserva. 

  

En tercer lloc, caldrà connectar la CGP 2 amb conductors aïllats 4x120 mm
2

Cu, dins 

la canal existent al sostre del Centre de distribució d’aliments, amb un nou 

transformador que s’ubicarà en un recinte exclusiu dins el magatzem que hi ha al 

costat de la sala de màquines de climatització a la planta del Cent re de distribució 

d’aliments. Aquest transformador de 125 KVA s’alimentarà a 230V., i la seva sortida 

de 400 V alimentarà el quadre general QC de la sala de màquines contigua, amb 

conductors aïllats 4x95 mm
2

Cu. 

 

6 Recinte del transformador 

Cal formar un recinte exclusiu pel transformador que elevarà la tensió a 400 V pel 

Centre de distribució d’aliments i les oficines de la planta superior. Aquest es situarà 

dins l’arxiu, i serà un local delimitat amb paret d’obra humida de 15 cm per tal 

d’assolir un grau d’estabilitat al foc EI90, al ser un local de risc baix segons els DB-

SI. Igualment es cobrirà amb un forjat col·laborant de igual estabilitat al foc. L’accés 

serà amb una porta tallafoc amb una resistència al foc mínima EI
2
45-c5. 

Aquest recinte tindrà una re ixa de sortida d’aire connectada amb el conducte existent 

a l’arxiu amb una comporta tallafoc de 45 minuts de resistència, i una comporta 

tallafoc també per aspirar aire del recinte contigu on hi ha les màquines de clima, el 

qual té ventilació natural. Veure detalls al plànol 7. 

 

7 Recinte de les màquines rentadores 

Per la posada en marxa de les màquines existents a la sala dedicada a la neteja de 

roba que es troba a l’entrada pel Carrer Escoles, és necessari la formació d’una 

solera de 25 cm d’alçada per la correcta disposició de la maquinària en una franja de 

120 cm  de fons per la paret oposada a la finestra. Aquesta solera es realitzarà amb 

formigó alleugerit i es pavimentarà amb la mateixa peça ceràmica de la sala. Aquesta 

solera contindrà els desaigües necessaris i conduirà també el tub de sortida de la 

secadora fins la façána, en una sòcol de 25x25 cm, tocant a la paret. Aquest sòcol 

es recobrirà amb el mateix material de color verdós que hi ha a la façana de la 

finestra. Serà necessari practricar unes petites obertures de ventilació sota la 

finestra, tant per la sortida de la secadora, com per l’entrada d’aire de l’exterior.  

Veure detalls al plànol 8. 
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8 Potència contractada del subministrament elèctric en Baixa Tensió 

Pel subministrament dels habitatges, no caldrà fer cap tipus de modificació en els 

contractes, doncs únicament es variarà la instal·lació d’enllaç general de l’edifici.  

Pel subministrament del Centre de distribució d’aliments i les oficines 

administratives, caldrà donar de baixa els dos subministraments provisionals de 15 

kW cadascún, que es subministren per la centralització del C/ Sant Pau, i contractar 

100 kW, a través del C/ Escoles. 

  

9 Consideracions tècniques de la instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica d’aquesta instal·lació, s’ha estudiat tenint en compte les 

següents consideracions : 

 L’energia elèctrica, serà subministrada per la Companyia Endesa com a 

subministrament principal, essent un corrent altern trifàsic a 230V., 50 Hz.  

 La caiguda de tensió admesa al dimensionat dels conductors, serà com a màxim : 

 3% per a la instal·lació d’enllumenat. 

 5% per a la resta d’instal·lacions. 

 A tota la instal·lació, s’assolirà el màxim equilibri de càrregues a les diferents 

fases, i es sectoritzaran i subdividiran de manera que les pertorbacions originades 

per eventuals avaries a qualsevol punt de la instal·lació, afectin a una mínima part 

de la mateixa. 

 El factor de potència considerat, es cos = 1 per a l’enllumenat 

d’incandescència, i cos = 0.8 per a la resta de línies. Si aquest cos  fos menor 

de 0.8, l’aparell afectat s’haurà d’equipar amb el condensador necessari per 

rectificar el factor de potència fins a 0.8. 

 La potència de càlcul de la instal·lació s’ha sobredimensionat en 1.8 per a 

l’enllumenat fluorescent i de descàrrega.  

Tota la instal·lació, es realitzarà tenint en compte la normativa vigent en cadascun 

dels casos i principalment allò que disposa el Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió, i les seves Instruccions Complementàries, i les Pròpies de la Companyia 

Subministradora (Normes Particulars, Instal·lacions d’enllaç).  

 

Classificació de la instal·lació. 

La classificació de la instal·lació del Centre de distribució d’aliments i oficines, serà 

del grup i:  “Instal·lacions en locals de pública concurrència”.  

 

Resum de potències 

A continuació s’exposa  resumida es la demanda de potències d’enllumenat i força 

que necessita la instal·lació del Centre de Distribució d’aliments i oficines 

administratives.   

 

RESUM DE POTÈNCIES

Descripció Pot. Ut.(W) 

Enllumenat 6.146

Força 145.760

TOTAL.... 151.906
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Potència màxima admissible i a contractar. 

La potència activa màxima admissible  a contractar per a la instal·lació del Centre de 

distribució d’aliments, serà de 100 kW, que és la potència amb la que s’han basat els 

càlculs de les línies de l’annex 2.  

 

Instal·lacions d’Enllaç 

No caldrà fer-hi cap modificació. 

 

Dispositius Generals i Individuals de Comandament i Protecció 

Els dispositius  generals de comandament i protecció se situaran el més a prop 

possible del punt d’entrada de la derivació individual. Es col·locarà una caixa per 

l’interruptor de Control de Potència, immediatament abans dels demés dispositius, en 

compartiment independent i precintable.  

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cadascun dels circuits, 

que són l’origen de la instal·lació interior, estaran instal·lats en  quadres separats i en 

d’altres llocs, de tal forma que els dispositius de comandament i protecció, no siguin 

accessibles al públic en general. 

Les envoltants dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE -EN 60.439-

3, amb un grau de protecció mínim IP 55 segons UNE 20324 i IK10 segons UNE-EN 

50102. L’envoltant per l’Interruptor de Control de Potència serà precintable i les 

seves dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar.  

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a 

mínim: 

 Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, d’intensitat nominal mínima 

10 A, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat d’elements 

de protecció contra sobrecàrrega i curtcircuits (segons ITC-BT-22). Tindrà el 

poder de tall suficient per la intensitat de curtcircuit que pugui produir -se en 

un punt de la seva instal·lació, de 4,5 kA com a mínim. Aquest interruptor 

serà independent del Interruptor de Control de Potència.  

 Un interruptor diferencial general, d’intensitat assignada superior o igual a la 

del interruptor general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de 

tots els circuits (segons ITC-BT-22). Es complirà la següent condició: 

Ra.Ia<=U, on 

“Ra” és la suma de resistències de la presa de terra i dels conductors de 

protecció de masses. 

“Ia” és el corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció 

(corrent diferencial - residual assignat). 

“U” és la tensió de contacte límit convencional (50 V en locals secs i 24 V  en 

locals humits). 

Si pel tipus de la instal·lació es disposés un interruptor diferencial per cada 

circuit o grup de circuits, es podria prescindir de l’interruptor diferencial 

general, sempre que quedin protegits tots els circuits. En el cas que s’instal ·li 

més d’un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre ells.  

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de 

protecció, han d’estar interconnectades i unides per un conductor de 

protecció a una mateixa presa de terra. 
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 Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra 

sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors 

(segons ITC-BT-22). 

 Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23 si 

fos necessari. 

 

Conductors 

Els conductors seran de coure d’aïllament 0.6/1 kV. 

La secció de cada un d’aquests està descrita en l’annex de càlculs elèctrics. 

Complint les prescripcions vigents de forma que la caiguda de tensió entre l’origen 

de la instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui inferior al 3% per 

l’enllumenat i del 5% pels altres usos. 

En instal·lacions interiors, la secció del neutre serà com a mínim igual a la de les 

fases. No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per varis circuits.  

Les intensitats màximes admissibles, es regiran per la norma UNE 20.460-5-523. 

Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada a la taula 

següent: 

 

Secció conductors fase (mm
2

) Secció conductors protecció (mm
2

) 

Sf<=16 Sf 

16<Sf<=35 16 

Sf>35 Sf/2 

 

Identificació de conductors 

Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificables, especialment pel que 

fa al conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà 

pels colors que presentin els seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre a la 

instal·lació, s’identificarà amb el color blau clar. El conductor de protecció 

s’identificarà amb el color verd-groc. Tots els conductors de fase, s’identificaran 

amb els colors marró, negre o gris. 

 

Equilibrat de càrregues. 

Per tal de que es mantingui l’equilibri en la càrrega dels conductors que formen part 

d’una instal·lació, es procurarà que quedi repartida entre les fases o conductors 

actius. 

 

Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica.  

Les instal·lacions hauran de presentar una resistència d’aïllament al menys igual als 

valors indicats a la taula següent: 

 

Tensió nominal Tensió assaig cc Resistència d’aïllament (MΩ) 

MBTS o MBTP 250 >=0.25 

<= 500 V 500 >=0.50 

>500 v 1000 >=1.00 

 

La rigidesa dielèctrica serà tal que, desconnectats els receptors, resisteixi durant 1 

minut una prova de tensió de 2U+1000V a una freqüència industrial, essent U la 

tensió màxima de servei i amb un mínim de 1.500 V. 



 

 

 

8 

Els corrents de fuita no seran superiors, pel conjunt de la instal·lació   o per cadascun 

dels circuits en que pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat 

que presentin els interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els 

contactes indirectes. 

 

Connexions 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions 

per simple cargolament entre si dels conductors, sinó que s’hauran de realitzar 

sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o 

regletes de connexió. Sempre hauran de realitzar-se a l’interior de caixes de connexió 

i/o derivació. 

Si es tracta de conductors de varis fils cablejats, les connexions es realitzaran de 

forma que el corrent es reparteixi per tots els fils components.  

 

Sistemes d’instal·lació 

Trobarem conductors aïllats, de tensió assignada no inferior a 0.6/1 kV, col·locats 

dins tubs protectors vistos o encastats, o protegits per safata o canal. Els 

empiulaments i derivacions s’hauran de fer  en caixes de bornes adequades. 

 

Protecció contra sobreintensitats. 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin 

presentar-se, pel la qual cosa la interrupció del circuit es realitzarà en un temps 

convenient o estarà dimensionat per les sobreintensitats previsibles.  

Les sobreintensitats poden estar motivades per: sobrecàrregues degudes als aparells 

d’utilització o defectes d’aïllament de gran impedància, curtcircuits  i descàrregues 

elèctriques atmosfèriques. 

 Protecció contra sobrecàrregues. El límit de la intensitat de corrent 

admissibles en un conductor, ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu 

de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció utilitzat podrà estar constituït 

per un interruptor automàtic de tall omnipolar, o per tallacircuits fusibles 

calibrats. 

 Protecció contra curtcircuits. A l’origen de tot circuit s’establirà un dispositiu 

de protecció contra curtcircuits, amb una capacitat de tall d’acord amb la 

intensitat de curtcircuit, que pugui presentar-se en el punt de connexió. 

S’admet que quan es tracti de circuits derivats d’un de principal, cadascun 

dels circuits derivats disposi de protecció  contra sobrecàrregues, mentre que 

un sol dispositiu general  pugui assegurar la protecció contra curtcircuits de 

tots els circuits derivats. S’admet com disposi tius de protecció contra 

curtcircuits, els fusibles calibrats i els interruptors automàtics amb sistema de 

tall omnipolar. 

 

La norma UNE 20.460 recull tots els requisits pels dispositius de protecció.  

 

Protecció contra sobretensions. 

Hi haurà dispositius de protecció contra sobretensions permanents i transitòries 

 

Protecció contra contactes directes. 

Hi ha diferents sistemes de protecció: 
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Protecció per aïllament de les parts actives 

Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui se r eliminat. 

 

Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial -   residual. 

Aquesta mesura està destinada només a complementar altres mesures de protecció 

contra contactes directes. 

L’ús de dispositius de corrent diferencial, amb un valor igual o inferior a 300 mA, es 

reconeix com a mesura de protecció complementària, en cas de fallada d’una altre 

mesura de protecció contra contactes directes o en cas d’imprudència dels usuaris.  

S’admet els dispositius de rearmament automàtic.  

 

Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà mitjançant el tall automàtic de 

l’alimentació. Aquesta mesura consisteix en impedir que per una fallada, una tensió 

de contacte de valor suficient es mantingui un temps tal que pugui originar un risc. 

La tensió límit convencional és de 50 V, valor eficaç en alterna en condicions 

normals i a 24 V en locals humits. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de 

protecció, han d’estar interconnectades i unides per un conductor de protecció a una 

mateixa presa de terra. El punt neutre de cada generador o transformador s’ha de 

posar a terra. 

Es complirà la següent condició: Ra x Ia <= U, essent Ra la suma de resistències, 

Ia el corrent de seguretat del dispositiu de tall, i U la tensió de contacte límit 

convencional ( 50 o 24 V). 

 

Posada a terra 

La posada a terra s’estableix principalment amb l’objecte de limitar la tensió, que 

respecte a terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, 

assegurar l’actuació de les proteccions i eliminar o reduir el risc que suposa una 

avaria en els materials elèctrics utilitzats. 

La posada a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, d’una 

part del circuit elèctric o d’una part conductora no pertanyent al mateix, mitjançant 

una presa de terra amb un elèctrode enterrat al terra.  

Mitjançant la posada a terra s’aconseguirà que en el conjunt d’instal·lacions, edificis 

i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses, i que 

al mateix temps permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega 

d’origen atmosfèric. 

L’elecció i instal·lació dels materials que asseguren la posada a terra seran tals que:  

 El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes 

de protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui d’aquesta 

manera sempre. 

 Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuita puguin circular sense 

perill, particularment des del punt de vista de sol ·licitacions tèrmiques, 

mecàniques i elèctriques. 

 La solidesa quedi assegurada, amb independència de les condicions externes.  
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 Es contemplin els possibles riscos degut a l’electròlisi que pogués afectar a 

les parts metàl·liques. 

 

Unions a terra 

Preses de terra 

Els electrodes estaran formats per: 

- conductors nus  

- Piquetes  

Els conductors de Cu utilitzats com elèctrodes seran conformes a la classe 2 de la 

norma UNE 21.022. 

El tipus i la profunditat de l’enterrament de les preses de terra seran tals que la 

possible pèrdua d’humitat del terra, la presència de gel o altres efectes climàtics, no 

augmentin la resistència de la presa de terra per damunt del valor previst. La 

profunditat mai serà inferior a 0.5 m. 

Com a mínima es situarà una piqueta cada 5 lluminàries, i sempre en el primer i últim 

suport de cada línia. 

El conductor nu de Cu, de 35 mm
2

, unirà les piquetes, passant per fora dels tubs dels 

cables d’alimentació. 

 

Conductors de protecció 

Els conductors de protecció serveixen per unir elèctricament les masses d’una 

instal·lació amb el born de terra, amb la fi d’assegurar la protecció contra contactes 

indirectes. 

Els conductors de protecció que uneix cada suport amb la piqueta o cable nu de 35 

mm
2

, serà unipolar aïllat de tensió assignada 450/750 V, amb recubriment de color 

verd-groc, i una secció mínima de 16 mm
2

 de Cu    

 

Resistència de les preses de terra. 

El valor de la resistència de terra serà com a màxim de 30 Ohms. 

 

Revisió de les preses de terra 

Serà obligatòriament comprovada pel Director de l’obra o per l’instal·lador autoritzat, 

en el moment de donar d’alta la instal·lació per la seva posada en marxa.  

Personal tècnicament competent efectuarà la comprovació de la instal·lació de 

posada a terra, almenys anualment, en l’època en que el terreny estigui més sec. Per 

això, es mesurarà la resistència de terra i es repararan amb caràcter urgent els 

defectes que es trobin. 

En els llocs en que el terreny no sigui favorable a la bona conservació dels 

elèctrodes, aquests i els conductors d’enllaç entre ells, es posaran al descobert per 

al seu exàmen un cop cada 5 anys. 

 

10 Termini d’execució i període de garantia  

Es preveu un termini per l’execució total de les obres, en una sola  fase de 2 mesos.  

El període de garantia, serà de 1 any a partir del moment en què la Direcció 

Facultativa lliuri el Certificat Final d’obra.  
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11 Béns i serveis afectats 

Atès que els treballs es desenvoluparan a l’interior del local de l’Ajuntament, o espais  

comuns de l’edifici, no hi haurà afecció a terrenys i béns de particulars.  

No es preveu l’afecció de cap servei públic de subministrament. 

 

12 Seguretat i salut 

En el document Estudi bàsic de seguretat i salut, es descriu el compliment del RD 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció, que té per objecte establir les 

disposicions tècniques en base a les quals l’Adjudicatari, portarà a terme les seves 

obligacions en matèria de seguretat i salut: 

 Redactar el Pla de Seguretat i Salut. 

 Sotmetre el Pla a l’aprovació del Coordinador de seguretat i salut.  

 Desenvolupar-lo en l’execució de l’obra, sota el control de Coordinador de 

seguretat i salu. 

 

13 Gestió de residus 

Per tal d’aplicar el Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre 

l’avaluació dels residus de la construcció, i el RD 1052008 Regulador de la 

producció i gestió de residus de construcció i enderroc, s’haurà d’avaluar el volum i 

característiques dels residus produïts per l’obra, segons es justifica a l’Annex de 

Gestió de residus. Aquests seran els propis de la resta de pladurs, i embalatges 

dels diversos materials i altres restes de l’obra. Els residus produïts durant l’obra 

seran dipositats en un abocador específic, a través d’un gestor autorizat, al qual 

s’hauran d’abonar els costos de gestió. 

 

14 Control de qualitat 

En el Pla de Control de Qualitat, es fixaran els assaigs necessaris, el qual serà 

aprovat per la Direcció Facultativa, essent el seu import fins al 1.5 % de l’import del 

tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions Econòmico-Administratives, 

per tant aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses 

generals de l’obra. 

 

15 Classificació del contractista 

Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i 

d’acord amb el RD 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglamento general de la ley de 

contratos de las administraciones públicas, la clasificació de l’empresa és grup I, 

subgrup 9 “Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica”. El contracte 

d’aquesta obra es classifica com a categoria 1, per ser de quantía inferior a 

150.000 €. 

 

16 Caràcter del projecte 

D’acord amb els articles 232 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público als 

efectes d’elaboració del projecte, aquesta obra es classifica  com a grup B “Obres  de 

reparació simple”. Atenent a l’article 233.2, el projecte quedarà simplificat, amb la 

documentació suficient per definir, valorar i executar les obres.  

Atesa la naturalesa de l’obra, no serà necessari un estudi geotècnic.  
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17 Pressupost 

La valoració de l’execució material de les diferents partides previstes en el present 

projecte ascendeix a la quantitat de 32.095,92 € 
 

Augmentant aquesta quantitat amb els percentatges legals de despeses generals i 

benefici industrial, i l’IVA, resulta un pressupost total per al coneixement de 

l’Administració de 48.317,26€. 

 

 En el document Pressupost es desglossa aquesta xifra.  

 

18 Conclusió 

Es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte, 

queden suficientment definides les obres de reforma de l’ instal·lació elèctrica del 

Centre de distribució d’aliments i oficines administratives  situat al C/ Escoles, 4, i 

Sant Pau, 39, com a obra completa, i es trasllada aquest projecte d’obres a la 

Superioritat. 

      

 

    Figueres, Desembre de 2018 

EL TITULAR      L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

 

Guillem Salesa i Ballesta 
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Annex 1.  Estudi de la Companyia elèctrica 
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Annex 2 Càlculs elèctrics centre de distribució d’aliments i oficines  

 

Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes:  
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A)  
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)  

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V)  

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.  
L = Longitud de Cálculo en metros.  
e = Caída de tensión en Voltios.  
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios.  
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).  
S = Sección del conductor en mm².  
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia.  
R = Rendimiento. (Para líneas motor).  
n = Nº de conductores por fase.  
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m.  
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.  
r = Resistividad del conductor a la temperatura T.  
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
 Barras Blindadas  = 85ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas   
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito.  
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE -HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación 
escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:  
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo).  
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).  
 
Fórmulas compensación energía reactiva  
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  



 

 

 

18 

P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito  
 
* Ik3 = ct U / Ö3 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
 
* Ik1 = ct U / Ö3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  
 
¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman  partes reales por un lado (R) e 
imaginarias por otro (X).  
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:  
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)  

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)  

 
Siendo: 
 
Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  
Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F -F).  
Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).  
ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.  
U: Tensión F-F. 
ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potenc ia cc AT. 
 
 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   
 
ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo.  
 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   
 
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  
 
R = r L / S · n   
X = Xu · L / n     
 
R: Resistencia de la línea. 
X: Reactancia de la línea. 
L: Longitud de la línea en m. 
r: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de cc).  
S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)  
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.  
n: nº de conductores por fase.  
 
* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).  
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
 
 
 
Fórmulas Embarrados   
 
Cálculo electrodinámico 
 
 smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  
Siendo,  
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)   
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
L: Separación entre apoyos (cm)  
d: Separación entre pletinas (cm)  
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n: nº de pletinas por fase  
Wy: Módulo resistente por pletina eje y -y (cm³)  
sadm: Tensión admisible material (kg/cm²)  
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito  
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc)  
Siendo,  
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  
S: Sección total de las pletinas (mm²)  
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Lmáx  
 
  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · r20 · (1+m) · Ia · k2)  

 
Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimen tación con dispositivos de corriente máxima.  
U = Tensión (V), Uff/ Ö3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  
S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutr o distribuido.  
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 0.75 S>=240mm².  
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro distribuido, Sfase/Sprotección 
sistema IT neutro NO distribuido.  
Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.  

 
Interruptores automáticos, Imag (A):  
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D   IMAG = 20 In 
k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
 
 
Fórmulas Resistencia Tierra  
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2· r/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
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Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 
DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 
 
- Potencia total instalada: 
 
LINIA TRAFO             118750 W 
 TOTAL....    118750 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 118750  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.98: 130391.2  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 133052.23  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 20098  
- Potencia Fase S (W): 20460  
- Potencia Fase T (W): 20778  
 
 
Cálculo de la ACOMETIDA 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)  
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.98; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 118750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

99750 W.(Coef. de Simult.: 0.84 )  
 

I=99750/1,732x230x0.98=255.51 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x185mm²Al  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y gases corrosivos -. Desig. 
UNE: Al XZ1(S) Eca 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  260 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 180 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 87.78  
e(parcial)=5x99750/27.79x230x185=0.42 V.=0.18 % 
e(total)=0.18% ADMIS (2% MAX.)  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: G-Unip.Separados >= D 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.98; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 118750 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

99750 W.(Coef. de Simult.: 0.84 )  
 

I=99750/1,732x230x0.98=255.51 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x150+TTx95mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  479.5 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 150x60 mm. Sección útil: 7132 mm².  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.2  
e(parcial)=5x99750/51.13x230x150=0.28 V.=0.12 % 
e(total)=0.12% ADMIS (3% MAX.)  
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tri. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 334 A. 
 
Cálculo de la Línea: LINIA TRAFO 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: E-Mult.Aire Dist.Pared >= 0,3D 
- Longitud: 50 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia aparente:  125 kVA. 
- Indice carga c: 0.944. 
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I= Ct x St x 1000 / (1.732 x U) = 1x125x1000/(1,732x%-6.2)=313.79 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 4x150mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  359 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 78.2  
e(parcial)=50x118750/47.21x230x150=3.65 V.=1.59 % 
e(total)=1.71% ADMIS (3% MAX.)  
 
 
TRAFO INTERMEDIO  
LINIA TRAFO  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
QUADRE SALA MÀQUINE     151906 W 
 TOTAL....    151906 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6146  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 145760  
 
 
Cálculo de la Línea: QUADRE SALA MÀQUINE 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.98; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 151906 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

91143.6 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )  
 

I=91143.6/1,732x400x0.98=134.24 A.  
Se eligen conductores Tetrapolares 4x95mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  271 A. según ITC-BT-19  
Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm².  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 52.27  
e(parcial)=10x91143.6/51.47x400x95=0.47 V.=0.12 % 
e(total)=0.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección Térmica en Final de Línea  
I. Mag. Tetrapolar Int. 160 A.  
 
SUBCUADRO  
QUADRE SALA MÀQUINE  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
UNIT. VENT. GOLD L1      12000 W 
BOMBA CALOR BC1           9500 W 
BOMBA CALOR BC3           9500 W 
BOMBA RECIRC. B2          1500 W 
FANCOILS 1-3               300 W 
FANCOILS 4-6               300 W 
FANCOILS 7-9               300 W 
FANCOILS 10-12             300 W 
FANCOILS 13-15             300 W 
FANCOILS 16-18             300 W 
FANCOILS 19-21             300 W 
FANCOILS 22-24             300 W 
FANCOILS 25-28             300 W 
BOMBA CALOR BC2           9500 W 
BOMBA RECIRC. B1           470 W 
FANCOILS Z1/1-3            300 W 
FANCOILS Z1 4-5            300 W 
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RESERV. FANCOILS           300 W 
UNIT. VENTIL. 9/9 4        870 W 
UNIT.VENT. 9/9 4 L2        870 W 
MANIOBRA 220/24 V          100 W 
ENDOLL QUADRE+LLUM        1000 W 
MANIOBRA 220               100 W 
Q2 CARRER ESCOLES        60669 W 
Q1 CARRER SANT PAU       42227 W 
 TOTAL....    151906 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 6146  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 145760  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 20098  
- Potencia Fase S (W): 20460  
- Potencia Fase T (W): 20778  
 
 
Cálculo de la Línea: UNIT. VENT. GOLD L1  
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 12000 W. 
- Potencia de cálculo: 12000 W. 
 
I=12000/1,732x400x0.8=21.65 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 54.63  
e(parcial)=15x12000/51.05x400x6=1.47 V.=0.37 % 
e(total)=0.48% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 25 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: BOMBA CALOR BC1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo: 9500 W. 
 
I=9500/1,732x400x0.8=17.14 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad  reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.3  
e(parcial)=15x9500/50.94x400x4=1.75 V.=0.44 % 
e(total)=0.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  
Protección diferencial:Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
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Cálculo de la Línea: BOMBA CALOR BC3 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo: 9500 W. 
 
I=9500/1,732x400x0.8=17.14 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.3  
e(parcial)=15x9500/50.94x400x4=1.75 V.=0.44 % 
e(total)=0.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: BOMBA RECIRC. B2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=15x1500/53.64x400x2.5=0.42 V.=0.1 % 
e(total)=0.22% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo: 900 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=900/230.94x0.8=4.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.74  
e(parcial)=2x0.3x900/53.63x230.94x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 1-3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
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I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 4-6 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 7-9 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo: 900 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=900/230.94x0.8=4.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.74  
e(parcial)=2x0.3x900/53.63x230.94x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 10-12 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 13-15 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 16-18 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo:  

900 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=900/230.94x0.8=4.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.74  
e(parcial)=2x0.3x900/53.63x230.94x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 19-21 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 22-24 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS 25-28 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos  y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: BOMBA CALOR BC2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9500 W. 
- Potencia de cálculo: 9500 W. 
 
I=9500/1,732x400x0.8=17.14 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.3  
e(parcial)=15x9500/50.94x400x4=1.75 V.=0.44 % 
e(total)=0.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: BOMBA RECIRC. B1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 470 W. 
- Potencia de cálculo: 470 W. 
 
I=470/1,732x400x0.8=0.85 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.07  
e(parcial)=15x470/53.76x400x2.5=0.13 V.=0.03 % 
e(total)=0.15% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 10 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 900 W. 
- Potencia de cálculo: 900 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=900/230.94x0.8=4.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.74  
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e(parcial)=2x0.3x900/53.63x230.94x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS Z1/1-3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: FANCOILS Z1 4-5 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: RESERV. FANCOILS 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo: 300 W. 
 
I=300/230.94x0.8=1.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.2  
e(parcial)=2x25x300/53.74x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 
e(total)=0.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
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- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 870 W. 
- Potencia de cálculo: 870 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=870/230.94x0.8=4.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.26  
e(parcial)=2x0.3x870/53.53x230.94x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.12% ADMIS (5% MAX.) 
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: UNIT. VENTIL. 9/9 4  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 870 W. 
- Potencia de cálculo: 870 W. 
 
I=870/230.94x0.8=4.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.66  
e(parcial)=2x25x870/53.45x230.94x2.5=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=0.73% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 870 W. 
- Potencia de cálculo: 870 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 
I=870/230.94x0.8=4.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.26  
e(parcial)=2x0.3x870/53.53x230.94x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: UNIT.VENT. 9/9 4 L2  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 870 W. 
- Potencia de cálculo: 870 W. 
 
I=870/230.94x0.8=4.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.66  
e(parcial)=2x25x870/53.45x230.94x2.5=1.41 V.=0.61 % 
e(total)=0.73% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1200/230.94x0.8=6.5 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.79  
e(parcial)=2x0.5x1200/53.62x230.94x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: MANIOBRA 220/24 V 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x10x100/53.77x230.94x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.15% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLL QUADRE+LLUM 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=2x10x1000/53.35x230.94x2.5=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=0.4% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: MANIOBRA 220 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x10x100/53.77x230.94x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.15% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Q2 CARRER ESCOLES 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 60669 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 60669 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=60669/1,732x400x0.8=109.46 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  151 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 66.28  
e(parcial)=40x60669/49.08x400x50=2.47 V.=0.62 % 
e(total)=0.73% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tripolar Int. 125 A.  
Protección Térmica en Final de Línea  I. de Corte en Carga Int. 125 A.  
 
SUBCUADRO  
Q2 CARRER ESCOLES  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
CAMBRA FRIGO L CF        10000 W 
RENTADORA 1 LR1           9000 W 
RENTADORA R2 LR2          9000 W 
SECADORA 1  LS1           5000 W 
SECADORA 2  LS2           5000 W 
                          8000 W 
CARREG. TORO LCB          5000 W 
LLUM+EM. 1/3 L4+L5         368 W 
LLUM+EM. 1/3 L6+L7         327 W 
LLUM+EM. 1/3 L8+L9         245 W 
ENTRADA L10+L11            140 W 
EXT. LAVABO L17            250 W 
ACUM, ACS LACS            1800 W 
LLUM+EMERG L1              390 W 
LLUM+EMERG L2              280 W 
LLUM+EMERG L3              369 W 
ENDOLLS B L12              500 W 
ENDOLLS B L13              500 W 
ENDOLLS VARIS L14          500 W 
END. VARIS L15             500 W 
END SECAMANS L16          3200 W 
CENTRAL TELEF. L18         100 W 
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CENT. ALARMA L19           100 W 
PORTER AUTO. L20           100 W 
 TOTAL....     60669 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2119  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 58550  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 4113  
- Potencia Fase S (W): 5690  
- Potencia Fase T (W): 4066  
 
 
Cálculo de la Línea: CAMBRA FRIGO L CF 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 10000 W. 
- Potencia de cálculo: 10000 W. 
 
I=10000/1,732x400x0.8=18.04 A.  
Se eligen conductores Unipolares  4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.16  
e(parcial)=25x10000/51.86x400x6=2.01 V.=0.5 % 
e(total)=1.24% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 25 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: RENTADORA 1 LR1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo: 9000 W. 
 
I=9000/1,732x400x0.8=16.24 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.73  
e(parcial)=25x9000/51.21x400x4=2.75 V.=0.69 % 
e(total)=1.42% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: RENTADORA R2 LR2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 9000 W. 
- Potencia de cálculo: 9000 W. 
 
I=9000/1,732x400x0.8=16.24 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.73  
e(parcial)=25x9000/51.21x400x4=2.75 V.=0.69 % 
e(total)=1.42% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: SECADORA 1  LS1 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.54  
e(parcial)=25x5000/52.34x400x2.5=2.39 V.=0.6 % 
e(total)=1.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: SECADORA 2  LS2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.54  
e(parcial)=25x5000/52.34x400x2.5=2.39 V.=0.6 % 
e(total)=1.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia aparente:  10 kVA. 
- Indice carga c: 0.483. 
 
I= Cs x Ss x 1000 / (1.732 x U) = 1x10x1000/(1,732x400)=14.43 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.29  
e(parcial)=25x8000/50.24x400x2.5=3.98 V.=1 % 
e(total)=1.73% ADMIS (5% MAX.) 
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Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase B.  
 
SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  
  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ORDINADORS  L01           1500 W 
ORDINADORS  L02           1500 W 
MANIOBRA 220               100 W 
ENDOLL QUADRE             1000 W 
MANIOBRA 220/24 V          100 W 
 TOTAL....      4200 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 4200  
 
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.9=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.91  
e(parcial)=2x25x1500/53.02x230.94x2.5=2.45 V.=1.06 % 
e(total)=2.79% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clas e AC. 
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.9=7.22 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.91  
e(parcial)=2x25x1500/53.02x230.94x2.5=2.45 V.=1.06 % 
e(total)=2.79% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: MANIOBRA 220 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
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I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x2x100/53.77x230.94x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLL QUADRE 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=2x2x1000/53.35x230.94x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.79% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: MANIOBRA 220/24 V 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x2x100/53.77x230.94x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: CARREG. TORO LCB 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/1,732x400x0.8=9.02 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.54  
e(parcial)=25x5000/52.34x400x2.5=2.39 V.=0.6 % 
e(total)=1.33% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 368 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 368 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=368/230.94x0.8=1.99 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x0.3x368/53.7x230.94x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.) 
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EM. 1/3 L4+L5 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 368 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 368 W. 

 
I=368/230.94x1=1.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.36  
e(parcial)=2x25x368/53.7x230.94x1.5=0.99 V.=0.43 % 
e(total)=1.17% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 327 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

327 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
 

I=327/230.94x0.8=1.77 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida  -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.33  
e(parcial)=2x0.3x327/53.71x230.94x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
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Cálculo de la Línea: LLUM+EM. 1/3 L6+L7 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 327 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 327 W. 

 
I=327/230.94x1=1.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.29  
e(parcial)=2x25x327/53.72x230.94x1.5=0.88 V.=0.38 % 
e(total)=1.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 245 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 245 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 
I=245/230.94x0.8=1.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.18  
e(parcial)=2x0.3x245/53.74x230.94x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EM. 1/3 L8+L9 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 245 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 245 W. 

 
I=245/230.94x1=1.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=2x25x245/53.74x230.94x1.5=0.66 V.=0.28 % 
e(total)=1.02% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 140 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  140 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
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I=140/230.94x0.8=0.76 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.06  
e(parcial)=2x0.3x140/53.76x230.94x1.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENTRADA L10+L11 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 140 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 140 W. 

 
I=140/230.94x1=0.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.05  
e(parcial)=2x25x140/53.77x230.94x1.5=0.38 V.=0.16 % 
e(total)=0.9% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j : 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x0.3x250/53.76x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: EXT. LAVABO L17 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
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e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.91% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1800/230.94x0.8=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.38  
e(parcial)=2x0.3x1800/52.74x230.94x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ACUM, ACS LACS 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230.94x0.8=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.12  
e(parcial)=2x25x1800/52.42x230.94x2.5=2.97 V.=1.29 % 
e(total)=2.04% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 390 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 390 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=390/230.94x0.8=2.11 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.46  
e(parcial)=2x0.3x390/53.69x230.94x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG L1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 390 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 390 W. 

 
I=390/230.94x1=1.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x25x390/53.7x230.94x1.5=1.05 V.=0.45 % 
e(total)=1.19% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 280 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 280 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=280/230.94x0.8=1.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.24  
e(parcial)=2x0.3x280/53.73x230.94x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.) 
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG L2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 280 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 280 W. 

 
I=280/230.94x1=1.21 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.21  
e(parcial)=2x25x280/53.73x230.94x1.5=0.75 V.=0.33 % 
e(total)=1.06% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 369 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 369 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=369/230.94x0.8=2 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.41  
e(parcial)=2x0.3x369/53.69x230.94x1.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30  mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG L3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 369 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 369 W. 

 
I=369/230.94x1=1.6 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.36  
e(parcial)=2x25x369/53.7x230.94x1.5=0.99 V.=0.43 % 
e(total)=1.17% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.67x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L12 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.09% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L13 
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- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.09% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.67x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A.  Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS VARIS L14 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.09% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. VARIS L15 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.09% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo: 3200 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=3200/230.94x0.8=17.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 57.01  
e(parcial)=2x0.3x3200/50.64x230.94x2.5=0.07 V .=0.03 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: END SECAMANS L16 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo: 3200 W. 
 
I=3200/230.94x0.8=17.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.5  
e(parcial)=2x20x3200/49.7x230.94x2.5=4.46 V.=1.93 % 
e(total)=2.69% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x0.3x100/53.77x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
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Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA.  Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: CENTRAL TELEF. L18 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x25x100/53.77x230.94x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.81% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x0.3x100/53.77x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: CENT. ALARMA L19 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x25x100/53.77x230.94x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.81% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8;  Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
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I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x0.3x100/53.77x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.74% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: PORTER AUTO. L20 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x25x100/53.77x230.94x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.81% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Q1 CARRER SANT PAU 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 42227 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 42227 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=42227/1,732x400x0.95=64.16 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 60.58  
e(parcial)=30x42227/50.02x400x25=2.53 V.=0.63 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tripolar Int. 100 A.  
Protección Térmica en Final de Línea  I. de Corte en Carga Int. 100 A.  
 
SUBCUADRO  
Q1 CARRER SANT PAU  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
LLUM+EMERG L1              336 W 
LLUM+EMERG. L2             312 W 
LLUM+EMERG L3              329 W 
LLUM+EMERG. L4             384 W 
LLUM+EMERG L5              538 W 
LLUM+EMERG. L6             624 W 
LLUM+EM.1/3  L7+L8         448 W 
LLUM+EM.1/3 L9+L10         472 W 
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LLUM+EM.1/3 L11+L12        352 W 
ENTRADA L13+L14            232 W 
ENDOLLS B L15              500 W 
ENDOLLS B L16              500 W 
ENDOLLS B L17              500 W 
ENDOLLS B L18              500 W 
ENDOLLS B L19              500 W 
ENDOLLS B L20              500 W 
ENDOLLS B L21              500 W 
ENDOLLS B L22              500 W 
ENDOLLS B L23              500 W 
END. VARIS L24            2000 W 
END. VARIS L25             500 W 
END. VARIS L26             500 W 
END. ASSECA. L27          3200 W 
END. ASSECA L28           3200 W 
END. VARIS L30            1000 W 
END. ASSECA L28           3200 W 
EXTRACTOR LAV L31          250 W 
RESERVA L32                250 W 
CENTRAL TELEF L33          100 W 
CENT. ALARMA L34           100 W 
PORTER AUT. L35            100 W 
EXT. BOX1  L36             250 W 
EXT. BOX2 L37              250 W 
EXT. BOX3  L38             250 W 
EXTRACT. BOX4  L39         250 W 
EXT. BOX5 L40              250 W 
EXTRAC. LAV. L41           250 W 
ACUM. ACS                 1800 W 
                         16000 W 
 TOTAL....     42227 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4027  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 38200  
 
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 
- Potencia Fase R (W): 14185  
- Potencia Fase S (W): 11800  
- Potencia Fase T (W): 14942  
 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 648 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 648 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=648/230.94x0.8=3.51 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.7  
e(parcial)=2x0.3x648/53.64x230.94x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG L1 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 336 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 336 W. 

 
I=336/230.94x1=1.45 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.3  
e(parcial)=2x25x336/53.72x230.94x1.5=0.9 V.=0.39 % 
e(total)=1.15% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG. L2 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 312 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 312 W. 

 
I=312/230.94x1=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.26  
e(parcial)=2x25x312/53.72x230.94x1.5=0.84 V.=0.36 % 
e(total)=1.12% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 713 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 713 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=713/230.94x0.8=3.86 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.84  
e(parcial)=2x0.3x713/53.61x230.94x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG L3 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 329 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 329 W. 

 
I=329/230.94x1=1.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.29  
e(parcial)=2x25x329/53.72x230.94x1.5=0.88 V.=0.38 % 
e(total)=1.14% ADMIS (5% MAX.)  
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Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG. L4 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 384 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 384 W. 

 
I=384/230.94x1=1.66 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.39  
e(parcial)=2x25x384/53.7x230.94x1.5=1.03 V.=0.45 % 
e(total)=1.2% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1162 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 1162 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1162/230.94x0.8=6.29 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.24  
e(parcial)=2x0.3x1162/53.34x230.94x2.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG L5 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 538 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 538 W. 

 
I=538/230.94x1=2.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.77  
e(parcial)=2x25x538/53.62x230.94x1.5=1.45 V.=0.63 % 
e(total)=1.39% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EMERG. L6 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 624 W. 
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 624 W. 
 

I=624/230.94x1=2.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.04  
e(parcial)=2x25x624/53.57x230.94x1.5=1.68 V.=0.73 % 
e(total)=1.49% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 448 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

448 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
 

I=448/230.94x0.8=2.42 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.61  
e(parcial)=2x0.3x448/53.66x230.94x1.5=0.01 V .=0.01 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EM.1/3  L7+L8 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 448 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 448 W. 

 
I=448/230.94x1=1.94 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.54  
e(parcial)=2x25x448/53.67x230.94x1.5=1.2 V.=0.52 % 
e(total)=1.28% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 472 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 472 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=472/230.94x0.8=2.55 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.68  
e(parcial)=2x0.3x472/53.64x230.94x1.5=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.) 
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EM.1/3 L9+L10 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 472 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 472 W. 

 
I=472/230.94x1=2.04 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.6  
e(parcial)=2x25x472/53.66x230.94x1.5=1.27 V.=0.55 % 
e(total)=1.31% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 352 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 352 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=352/230.94x0.8=1.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.38  
e(parcial)=2x0.3x352/53.7x230.94x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: LLUM+EM.1/3 L11+L12 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 352 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 352 W. 

 
I=352/230.94x1=1.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.33  
e(parcial)=2x25x352/53.71x230.94x1.5=0.95 V.=0.41 % 
e(total)=1.16% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44): 232 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=232/230.94x0.8=1.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.16  
e(parcial)=2x0.3x232/53.74x230.94x1.5=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENTRADA L13+L14 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 232 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

232 W. 
 

I=232/230.94x1=1 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x232/53.75x230.94x1.5=0.62 V.=0.27 % 
e(total)=1.02% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.67x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L15 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  



 

 

 

52 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35  % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L16 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.67x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L17 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
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e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L18 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.67x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L19 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L20 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.67x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L21 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L22 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2500 W. 
- Potencia de cálculo: 2500 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=2500/230.94x0.8=13.53 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.43  
e(parcial)=2x0.3x2500/53.11x230.94x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30  mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ENDOLLS B L23 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.11% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. VARIS L24 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230.94x0.8=10.83 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.79  
e(parcial)=2x25x2000/52.11x230.94x2.5=3.32 V.=1.44 % 
e(total)=2.2% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.67x230.94x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.) 
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: END. VARIS L25 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reduc ida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. VARIS L26 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo: 500 W. 
 
I=500/230.94x0.8=2.71 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=2x25x500/53.67x230.94x2.5=0.81 V.=0.35 % 
e(total)=1.1% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 6400 W. 
- Potencia de cálculo: 6400 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=6400/230.94x0.8=34.64 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.5  
e(parcial)=2x0.3x6400/49.7x230.94x6=0.06 V.=0.02 % 
e(total)=0.77% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: END. ASSECA. L27 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo: 3200 W. 
 
I=3200/230.94x0.8=17.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.5  
e(parcial)=2x20x3200/49.7x230.94x2.5=4.46 V.=1.93 % 
e(total)=2.71% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. ASSECA L28 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo: 3200 W. 
 
I=3200/230.94x0.8=17.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750  V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.5  
e(parcial)=2x20x3200/49.7x230.94x2.5=4.46 V.=1.93 % 
e(total)=2.71% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4200 W. 
- Potencia de cálculo: 4200 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=4200/230.94x0.8=22.73 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.69  
e(parcial)=2x0.3x4200/51.94x230.94x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.)  
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Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: END. VARIS L30 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=2x25x1000/53.35x230.94x2.5=1.62 V.=0.7 % 
e(total)=1.47% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: END. ASSECA L28 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3200 W. 
- Potencia de cálculo: 3200 W. 
 
I=3200/230.94x0.8=17.32 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 62.5  
e(parcial)=2x20x3200/49.7x230.94x2.5=4.46 V.=1.93 % 
e(total)=2.7% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x0.3x250/53.76x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: EXTRACTOR LAV L31 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 



 

 

 

59 

 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750  V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.93% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.1  
e(parcial)=2x0.3x250/53.76x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
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Cálculo de la Línea: RESERVA L32 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.93% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x0.3x100/53.77x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: CENTRAL TELEF L33 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x25x100/53.77x230.94x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.82% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V,  Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x0.3x100/53.77x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.) 
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: CENT. ALARMA L34 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x25x100/53.77x230.94x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.82% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x0.3x100/53.77x230.94x2.5=0 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: PORTER AUT. L35 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x25x100/53.77x230.94x2.5=0.16 V.=0.07 % 
e(total)=0.82% ADMIS (5% MAX.)  
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Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo: 750 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=750/230.94x0.8=4.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.51  
e(parcial)=2x0.3x750/53.68x230.94x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: EXT. BOX1  L36 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.93% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EXT. BOX2 L37 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.93% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: EXT. BOX3  L38 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.93% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 750 W. 
- Potencia de cálculo: 750 W.(Coef. de Simult.: 1 )  

 
I=750/230.94x0.8=4.06 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.51  
e(parcial)=2x0.3x750/53.68x230.94x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.75% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: EXTRACT. BOX4  L39 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.93% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EXT. BOX5 L40 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.93% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EXTRAC. LAV. L41 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W. 
 
I=250/230.94x0.8=1.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reduc ida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.14  
e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 
e(total)=0.93% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
- Longitud: 0.3 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 
I=1800/230.94x0.8=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.38  
e(parcial)=2x0.3x1800/52.74x230.94x2.5=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.76% ADMIS (5% MAX.)  
 
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ACUM. ACS 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1800 W. 
- Potencia de cálculo: 1800 W. 
 
I=1800/230.94x0.8=9.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 47.12  
e(parcial)=2x25x1800/52.42x230.94x2.5=2.97 V.=1.29 % 
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e(total)=2.05% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia aparente:  20 kVA. 
- Indice carga c: 0.919. 
 
I= Cs x Ss x 1000 / (1.732 x U) = 0.6x20x1000/(1,732x400)=17.32 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.63  
e(parcial)=25x9600/50.88x400x4=2.95 V.=0.74 % 
e(total)=1.49% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 20 A.  
Protección diferencial:Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC.  
 
SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA  
  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
ORDINADORS  L01           1500 W 
ORDINADORS  L02           1500 W 
ORDINADORS  L03           1500 W 
ORDINADORS  L04           1500 W 
ORDINADORS  L05           1500 W 
ORDINADORS  L06           1500 W 
ORDINADORS  L07           1500 W 
ORDINADORS  L08           1500 W 
ORDINADORS  L09           1500 W 
MANIOBRA 220/24 V          100 W 
ENDOLL QUADRE             1000 W 
MANIOBRA 220               100 W 
 TOTAL....     14700 W 
 
- Potencia Instalada Fuerza (W): 14700  
 
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L01 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
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Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L02 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L03 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L04 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
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Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L05 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L06 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L07 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica:I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L08 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ORDINADORS  L09 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j : 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo: 1500 W. 
 
I=1500/230.94x0.8=8.12 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y  opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.94  
e(parcial)=2x25x1500/52.82x230.94x2.5=2.46 V.=1.06 % 
e(total)=2.55% ADMIS (5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: MANIOBRA 220/24 V 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x2x100/53.77x230.94x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.49% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: ENDOLL QUADRE 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V.  
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.2  
e(parcial)=2x2x1000/53.35x230.94x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.54% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Línea: MANIOBRA 220 
 
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230.94x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x2x100/53.77x230.94x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=1.49% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 6 A.  
Protección diferencial:  Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.  
 
Cálculo de la Batería de Condensadores  
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de  potencia deseado , se parte de 
los siguientes datos:  
 
Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 91143.6 W.  
CosØ actual: 0.8.  
CosØ a conseguir: 1.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  
 
Los resultados obtenidos son:  
 
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 68.36  
Gama de Regulación: (1:2:4)  
Potencia de Escalón (kVAr): 9.77  
Capacidad Condensadores (µF): 64.76  
 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  
 
 Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  
 
Cálculo de la Línea: Bateria Condensadores 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
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- Longitud: 10 m; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia reactiva: 68357.7 VAr.  
 
I= CRe x Qc / (1.732 x U) = 1.6x68357.7/(1,732x400)=157.87 A.  
Se eligen conductores Unipolares 4x95+TTx50mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-
K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  187 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 61.38  
e(parcial)=10x68357.7/49.89x400x95=0.36 V.=0.09 % 
e(total)=0.21% ADMIS (5% MAX.)  
 
Prot. Térmica: I. Mag. Tripolar Int. 160 A.  
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:  
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. (A) 
C.T.Parc. 

(%) 
C.T.Total 

(%) 
Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 99750 5 4x185Al 255.51 260 0.18 0.18 180 

DERIVACION IND. 99750 5 4x150+TTx95Cu 255.51 479.5 0.12 0.12 150x60 

LINIA TRAFO 118750 50 4x150Cu 313.79 359 1.59 1.71  

QUADRE SALA MÀQUINE 91143.6 10 4x95Cu 134.24 271 0.12 0.12 75x60 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxima 
(m) 

Fase 

DERIVACION IND. 5 4x150+TTx95Cu 12 15 11.537 9148.76 400;10 In   

LINIA TRAFO 50 4x150Cu 11.537  7.911 3808.42    

QUADRE SALA MÀQUINE 10 4x95Cu 2.681 |4.5 2.643 1612.02 |160;C   

          

 
Subcuadro QUADRE SALA MÀQUINE  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. (A) 
C.T.Parc. 

(%) 
C.T.Total 

(%) 
Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

UNIT. VENT. GOLD L1 12000 15 4x6+TTx6Cu 21.65 31 0.37 0.48 25 

BOMBA CALOR BC1 9500 15 4x4+TTx4Cu 17.14 24 0.44 0.55 25 

BOMBA CALOR BC3 9500 15 4x4+TTx4Cu 17.14 24 0.44 0.55 25 

BOMBA RECIRC. B2 1500 15 4x2.5+TTx2.5Cu 2.71 18 0.1 0.22 20 

 900 0.3 2x4Cu 4.87 31 0 0.12  

FANCOILS 1-3 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

FANCOILS 4-6 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

FANCOILS 7-9 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

 900 0.3 2x4Cu 4.87 31 0 0.12  

FANCOILS 10-12 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

FANCOILS 13-15 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

FANCOILS 16-18 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

 900 0.3 2x4Cu 4.87 31 0 0.12  

FANCOILS 19-21 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

FANCOILS 22-24 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

FANCOILS 25-28 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

BOMBA CALOR BC2 9500 15 4x4+TTx4Cu 17.14 24 0.44 0.55 25 

BOMBA RECIRC. B1 470 15 4x2.5+TTx2.5Cu 0.85 18 0.03 0.15 20 

 900 0.3 2x4Cu 4.87 31 0 0.12  

FANCOILS Z1/1-3 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

FANCOILS Z1 4-5 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

RESERV. FANCOILS 300 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.21 0.33 20 

 870 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 4.71 23 0.01 0.12  

UNIT. VENTIL. 9/9 4 870 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.71 20 0.61 0.73 20 

 870 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 4.71 23 0.01 0.12  

UNIT.VENT. 9/9 4 L2 870 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.71 20 0.61 0.73 20 

 1200 0.5 2x6+TTx6Cu 6.5 40 0.01 0.12  

MANIOBRA 220/24 V 100 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.03 0.15 20 

ENDOLL QUADRE+LLUM 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 20 0.28 0.4 20 

MANIOBRA 220 100 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.03 0.15 20 

Q2 CARRER ESCOLES 60669 40 4x50+TTx25Cu 109.46 151 0.62 0.73 63 

Q1 CARRER SANT PAU 42227 30 4x25+TTx16Cu 64.16 100 0.63 0.75 50 

Bateria Condensadores 91143.6 10 4x95+TTx50Cu 157.87 187 0.09 0.21  
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Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxima 
(m) 

Fase 

UNIT. VENT. GOLD L1 15 4x6+TTx6Cu 2.643 4.5 2.133 894.02 25;C 42.86  

BOMBA CALOR BC1 15 4x4+TTx4Cu 2.643 4.5 1.89 714.79 20;C 35.72  

BOMBA CALOR BC3 15 4x4+TTx4Cu 2.643 4.5 1.89 714.79 20;C 35.72  

BOMBA RECIRC. B2 15 4x2.5+TTx2.5Cu 2.643 4.5 1.528 520.18 10;C 44.65  

 0.3 2x4Cu 2.152  2.129 1581.32   R 

FANCOILS 1-3 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 R 

FANCOILS 4-6 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 R 

FANCOILS 7-9 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 R 

 0.3 2x4Cu 2.152  2.129 1581.32   S 

FANCOILS 10-12 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 S 

FANCOILS 13-15 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 S 

FANCOILS 16-18 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 S 

 0.3 2x4Cu 2.152  2.129 1581.32   T 

FANCOILS 19-21 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 T 

FANCOILS 22-24 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 T 

FANCOILS 25-28 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 T 

BOMBA CALOR BC2 15 4x4+TTx4Cu 2.643 4.5 1.89 714.79 20;C 35.72  

BOMBA RECIRC. B1 15 4x2.5+TTx2.5Cu 2.643 4.5 1.528 520.18 10;C 44.65  

 0.3 2x4Cu 2.152  2.129 1581.32   R 

FANCOILS Z1/1-3 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 R 

FANCOILS Z1 4-5 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 R 

RESERV. FANCOILS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.129 4.5 0.591 345.42 10;C 44.65 R 

 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 2.152  2.116 1563.35   S 

UNIT. VENTIL. 9/9 4 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.116 4.5 0.589 344.14 10;C 44.65 S 

 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 2.152  2.116 1563.35   T 

UNIT.VENT. 9/9 4 L2 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.116 4.5 0.589 344.14 10;C 44.65 T 

 0.5 2x6+TTx6Cu 2.152  2.126 1577.71   S 

MANIOBRA 220/24 V 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.126 4.5 1.122 678.27 16;C 27.91 S 

ENDOLL QUADRE+LLUM 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.126 4.5 1.122 678.27 10;C 44.65 S 

MANIOBRA 220 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.126 4.5 1.122 678.27 10;C 44.65 S 

Q2 CARRER ESCOLES 40 4x50+TTx25Cu 2.643 4.5| 2.43 1229.73 125;C|125   

Q1 CARRER SANT PAU 30 4x25+TTx16Cu 2.643 4.5| 2.373 1103.75 100;C|100   

Bateria Condensadores 10 4x95+TTx50Cu 2.643 4.5 2.605 1556.27 160;C 73.13  

 
Subcuadro Q2 CARRER ESCOLES  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. (A) 
C.T.Parc. 

(%) 
C.T.Total 

(%) 
Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

CAMBRA FRIGO L CF 10000 25 4x6+TTx6Cu 18.04 31 0.5 1.24 25 

RENTADORA 1 LR1 9000 25 4x4+TTx4Cu 16.24 24 0.69 1.42 25 

RENTADORA R2 LR2 9000 25 4x4+TTx4Cu 16.24 24 0.69 1.42 25 

SECADORA 1  LS1 5000 25 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 18 0.6 1.33 20 

SECADORA 2  LS2 5000 25 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 18 0.6 1.33 20 

 8000 25 4x2.5Cu 14.43 18 1 1.73 20 

ORDINADORS  L01 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.22 20 1.06 2.79 20 

ORDINADORS  L02 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.22 20 1.06 2.79 20 

MANIOBRA 220 100 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.74 20 

ENDOLL QUADRE 1000 2 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 20 0.06 1.79 20 

MANIOBRA 220/24 V 100 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.74 20 

CARREG. TORO LCB 5000 25 4x2.5+TTx2.5Cu 9.02 18 0.6 1.33 20 

 368 0.3 2x1.5Cu 1.99 17 0.01 0.74  

LLUM+EM. 1/3 L4+L5 368 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.59 14.5 0.43 1.17 16 

 327 0.3 2x1.5Cu 1.77 17 0 0.74  

LLUM+EM. 1/3 L6+L7 327 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.42 14.5 0.38 1.12 16 

 245 0.3 2x1.5Cu 1.33 17 0 0.74  

LLUM+EM. 1/3 L8+L9 245 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.06 14.5 0.28 1.02 16 

 140 0.3 2x1.5Cu 0.76 17 0 0.74  

ENTRADA L10+L11 140 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.61 14.5 0.16 0.9 16 

 250 0.3 2x2.5Cu 1.35 23 0 0.74  

EXT. LAVABO L17 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.91 20 

 1800 0.3 2x2.5Cu 9.74 23 0.02 0.75  

ACUM, ACS LACS 1800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 9.74 20 1.29 2.04 20 

 390 0.3 2x1.5Cu 2.11 17 0.01 0.74  

LLUM+EMERG L1 390 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.69 14.5 0.45 1.19 16 

 280 0.3 2x1.5Cu 1.52 17 0 0.74  

LLUM+EMERG L2 280 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.21 14.5 0.33 1.06 16 

 369 0.3 2x1.5Cu 2 17 0.01 0.74  
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LLUM+EMERG L3 369 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.6 14.5 0.43 1.17 16 

 1000 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.74  

ENDOLLS B L12 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.09 20 

ENDOLLS B L13 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.09 20 

 1000 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.74  

ENDOLLS VARIS L14 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.09 20 

END. VARIS L15 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.09 20 

 3200 0.3 2x2.5Cu 17.32 23 0.03 0.76  

END SECAMANS L16 3200 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.32 20 1.93 2.69 20 

 100 0.3 2x2.5Cu 0.54 23 0 0.74  

CENTRAL TELEF. L18 100 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.07 0.81 20 

 100 0.3 2x2.5Cu 0.54 23 0 0.74  

CENT. ALARMA L19 100 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.07 0.81 20 

 100 0.3 2x2.5Cu 0.54 23 0 0.74  

PORTER AUTO. L20 100 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.07 0.81 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxima 
(m) 

Fase 

CAMBRA FRIGO L CF 25 4x6+TTx6Cu 2.43 4.5 1.653 576.92 25;C 42.86  

RENTADORA 1 LR1 25 4x4+TTx4Cu 2.43 4.5 1.377 449.94 20;C 35.72  

RENTADORA R2 LR2 25 4x4+TTx4Cu 2.43 4.5 1.377 449.94 20;C 35.72  

SECADORA 1  LS1 25 4x2.5+TTx2.5Cu 2.43 4.5 1.038 320.74 16;C 27.91  

SECADORA 2  LS2 25 4x2.5+TTx2.5Cu 2.43 4.5 1.038 320.74 16;C 27.91  

 25 4x2.5Cu 2.43 4.5 1.038 320.74 16;C   

ORDINADORS  L01 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.556 4.5 0.313 180.62 16;C 27.91 T 

ORDINADORS  L02 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.556 4.5 0.313 180.62 16;C 27.91 R 

MANIOBRA 220 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.556 4.5 0.524 302.08 6;C 74.42 S 

ENDOLL QUADRE 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.556 4.5 0.524 302.08 16;C 27.91 S 

MANIOBRA 220/24 V 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.556 4.5 0.524 302.08 10;C 44.65 T 

CARREG. TORO LCB 25 4x2.5+TTx2.5Cu 2.43 4.5 1.038 320.74 16;C 27.91  

 0.3 2x1.5Cu 1.832  1.777 1173.65   R 

LLUM+EM. 1/3 L4+L5 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.777 4.5 0.363 209.41 10;C 26.79 R 

 0.3 2x1.5Cu 1.832  1.777 1173.65   T 

LLUM+EM. 1/3 L6+L7 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.777 4.5 0.363 209.41 10;C 26.79 T 

 0.3 2x1.5Cu 1.832  1.777 1173.65   R 

LLUM+EM. 1/3 L8+L9 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.777 4.5 0.363 209.41 10;C 26.79 R 

 0.3 2x1.5Cu 1.832  1.777 1173.65   T 

ENTRADA L10+L11 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.777 4.5 0.363 209.41 10;C 26.79 T 

 0.3 2x2.5Cu 1.832  1.799 1195.56   T 

EXT. LAVABO L17 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.551 317.79 10;C 44.65 T 

 0.3 2x2.5Cu 1.832  1.799 1195.56   R 

ACUM, ACS LACS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.551 317.79 16;C 27.91 R 

 0.3 2x1.5Cu 1.832  1.777 1173.65   S 

LLUM+EMERG L1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.777 4.5 0.363 209.41 10;C 26.79 S 

 0.3 2x1.5Cu 1.832  1.777 1173.65   T 

LLUM+EMERG L2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.777 4.5 0.363 209.41 10;C 26.79 T 

 0.3 2x1.5Cu 1.832  1.777 1173.65   T 

LLUM+EMERG L3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.777 4.5 0.363 209.41 10;C 26.79 T 

 0.3 2x6Cu 1.832  1.818 1215.21   S 

ENDOLLS B L12 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.818 4.5 0.554 319.5 16;C 27.91 S 

ENDOLLS B L13 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.818 4.5 0.554 319.5 16;C 27.91 S 

 0.3 2x6Cu 1.832  1.818 1215.21   T 

ENDOLLS VARIS L14 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.818 4.5 0.554 319.5 16;C 27.91 T 

END. VARIS L15 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.818 4.5 0.554 319.5 16;C 27.91 T 

 0.3 2x2.5Cu 1.832  1.799 1195.56   S 

END SECAMANS L16 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.649 374.99 20;C 22.32 S 

 0.3 2x2.5Cu 1.832  1.799 1195.56   R 

CENTRAL TELEF. L18 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.551 317.79 10;C 44.65 R 

 0.3 2x2.5Cu 1.832  1.799 1195.56   T 

CENT. ALARMA L19 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.551 317.79 10;C 44.65 T 

 0.3 2x2.5Cu 1.832  1.799 1195.56   R 

PORTER AUTO. L20 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.799 4.5 0.551 317.79 10;C 44.65 R 
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Subcuadro Q1 CARRER SANT PAU  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. (A) 
C.T.Parc. 

(%) 
C.T.Total 

(%) 
Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

 648 0.3 2x2.5Cu 3.51 23 0.01 0.76  

LLUM+EMERG L1 336 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.45 14.5 0.39 1.15 16 

LLUM+EMERG. L2 312 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.35 14.5 0.36 1.12 16 

 713 0.3 2x2.5Cu 3.86 23 0.01 0.76  

LLUM+EMERG L3 329 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.42 14.5 0.38 1.14 16 

LLUM+EMERG. L4 384 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.66 14.5 0.45 1.2 16 

 1162 0.3 2x2.5Cu 6.29 23 0.01 0.76  

LLUM+EMERG L5 538 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.33 14.5 0.63 1.39 16 

LLUM+EMERG. L6 624 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.7 14.5 0.73 1.49 16 

 448 0.3 2x1.5Cu 2.42 17 0.01 0.76  

LLUM+EM.1/3  L7+L8 448 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.94 14.5 0.52 1.28 16 

 472 0.3 2x1.5Cu 2.55 17 0.01 0.76  

LLUM+EM.1/3 L9+L10 472 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.04 14.5 0.55 1.31 16 

 352 0.3 2x1.5Cu 1.91 17 0 0.75  

LLUM+EM.1/3 L11+L12 352 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.52 14.5 0.41 1.16 16 

 232 0.3 2x1.5Cu 1.26 17 0 0.75  

ENTRADA L13+L14 232 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1 14.5 0.27 1.02 16 

 1000 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.75  

ENDOLLS B L15 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

ENDOLLS B L16 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

 1000 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.75  

ENDOLLS B L17 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

ENDOLLS B L18 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

 1000 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.75  

ENDOLLS B L19 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

ENDOLLS B L20 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

 1000 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.75  

ENDOLLS B L21 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

ENDOLLS B L22 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

 2500 0.3 2x6Cu 13.53 40 0.01 0.76  

ENDOLLS B L23 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.11 20 

END. VARIS L24 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 1.44 2.2 20 

 1000 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.75  

END. VARIS L25 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

END. VARIS L26 500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.35 1.1 20 

 6400 0.3 2x6Cu 34.64 40 0.02 0.77  

END. ASSECA. L27 3200 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.32 20 1.93 2.71 20 

END. ASSECA L28 3200 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.32 20 1.93 2.71 20 

 4200 0.3 2x6Cu 22.73 40 0.02 0.76  

END. VARIS L30 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 20 0.7 1.47 20 

END. ASSECA L28 3200 20 2x2.5+TTx2.5Cu 17.32 20 1.93 2.7 20 

 250 0.3 2x2.5Cu 1.35 23 0 0.75  

EXTRACTOR LAV L31 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.93 20 

 250 0.3 2x2.5Cu 1.35 23 0 0.75  

RESERVA L32 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.93 20 

 100 0.3 2x2.5Cu 0.54 23 0 0.75  

CENTRAL TELEF L33 100 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.07 0.82 20 

 100 0.3 2x2.5Cu 0.54 23 0 0.75  

CENT. ALARMA L34 100 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.07 0.82 20 

 100 0.3 2x2.5Cu 0.54 23 0 0.75  

PORTER AUT. L35 100 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.07 0.82 20 

 750 0.3 2x4Cu 4.06 31 0 0.75  

EXT. BOX1  L36 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.93 20 

EXT. BOX2 L37 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.93 20 

EXT. BOX3  L38 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.93 20 

 750 0.3 2x4Cu 4.06 31 0 0.75  

EXTRACT. BOX4  L39 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.93 20 

EXT. BOX5 L40 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.93 20 

EXTRAC. LAV. L41 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 0.93 20 

 1800 0.3 2x2.5Cu 9.74 23 0.02 0.76  

ACUM. ACS 1800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 9.74 20 1.29 2.05 20 

 9600 25 4x4Cu 17.32 24 0.74 1.49 20 

ORDINADORS  L01 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 

ORDINADORS  L02 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 

ORDINADORS  L03 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 

ORDINADORS  L04 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 
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ORDINADORS  L05 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 

ORDINADORS  L06 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 

ORDINADORS  L07 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 

ORDINADORS  L08 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 

ORDINADORS  L09 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 1.06 2.55 20 

MANIOBRA 220/24 V 100 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.49 20 

ENDOLL QUADRE 1000 2 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 20 0.06 1.54 20 

MANIOBRA 220 100 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.01 1.49 20 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

Ikmaxi 
(kA) 

P de C 
(kA) 

Ikmaxf  
(kA) 

Ikminf  
(A) 

Curva  
válida, xln 

Lmáxima 
(m) 

Fase 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   T 

LLUM+EMERG L1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.704 4.5 0.357 205.17 10;C 26.79 T 

LLUM+EMERG. L2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.704 4.5 0.357 205.17 10;C 26.79 T 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   R 

LLUM+EMERG L3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.704 4.5 0.357 205.17 10;C 26.79 R 

LLUM+EMERG. L4 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.704 4.5 0.357 205.17 10;C 26.79 R 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   T 

LLUM+EMERG L5 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.704 4.5 0.357 205.17 10;C 26.79 T 

LLUM+EMERG. L6 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.704 4.5 0.357 205.17 10;C 26.79 T 

 0.3 2x1.5Cu 1.737  1.682 1055.73   R 

LLUM+EM.1/3  L7+L8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.682 4.5 0.356 204.35 10;C 26.79 R 

 0.3 2x1.5Cu 1.737  1.682 1055.73   R 

LLUM+EM.1/3 L9+L10 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.682 4.5 0.356 204.35 10;C 26.79 R 

 0.3 2x1.5Cu 1.737  1.682 1055.73   R 

LLUM+EM.1/3 L11+L12 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.682 4.5 0.356 204.35 10;C 26.79 R 

 0.3 2x1.5Cu 1.737  1.682 1055.73   T 

ENTRADA L13+L14 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.682 4.5 0.356 204.35 10;C 26.79 T 

 0.3 2x6Cu 1.737  1.723 1091.31   T 

ENDOLLS B L15 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 T 

ENDOLLS B L16 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 T 

 0.3 2x6Cu 1.737  1.723 1091.31   R 

ENDOLLS B L17 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 R 

ENDOLLS B L18 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 R 

 0.3 2x6Cu 1.737  1.723 1091.31   S 

ENDOLLS B L19 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 S 

ENDOLLS B L20 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 S 

 0.3 2x6Cu 1.737  1.723 1091.31   T 

ENDOLLS B L21 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 T 

ENDOLLS B L22 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 T 

 0.3 2x6Cu 1.737  1.723 1091.31   R 

ENDOLLS B L23 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 R 

END. VARIS L24 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 R 

 0.3 2x6Cu 1.737  1.723 1091.31   S 

END. VARIS L25 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 S 

END. VARIS L26 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 S 

 0.3 2x6Cu 1.737  1.723 1091.31   T 

END. ASSECA. L27 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.631 361.52 20;C 22.32 T 

END. ASSECA L28 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.631 361.52 20;C 22.32 T 

 0.3 2x6Cu 1.737  1.723 1091.31   S 

END. VARIS L30 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.538 308 16;C 27.91 S 

END. ASSECA L28 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.723 4.5 0.631 361.52 20;C 22.32 S 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   R 

EXTRACTOR LAV L31 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.704 4.5 0.535 306.41 16;C 27.91 R 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   R 

RESERVA L32 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.704 4.5 0.535 306.41 16;C 27.91 R 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   R 

CENTRAL TELEF L33 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.704 4.5 0.535 306.41 16;C 27.91 R 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   R 

CENT. ALARMA L34 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.704 4.5 0.535 306.41 16;C 27.91 R 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   R 

PORTER AUT. L35 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.704 4.5 0.535 306.41 16;C 27.91 R 

 0.3 2x4Cu 1.737  1.716 1085.25   R 

EXT. BOX1  L36 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.716 4.5 0.537 307.43 10;C 44.65 R 

EXT. BOX2 L37 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.716 4.5 0.537 307.43 10;C 44.65 R 

EXT. BOX3  L38 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.716 4.5 0.537 307.43 10;C 44.65 R 

 0.3 2x4Cu 1.737  1.716 1085.25   R 

EXTRACT. BOX4  L39 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.716 4.5 0.537 307.43 10;C 44.65 R 

EXT. BOX5 L40 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.716 4.5 0.537 307.43 10;C 44.65 R 
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EXTRAC. LAV. L41 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.716 4.5 0.537 307.43 10;C 44.65 R 

 0.3 2x2.5Cu 1.737  1.704 1074.47   R 

ACUM. ACS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.704 4.5 0.535 306.41 16;C 27.91 R 

 25 4x4Cu 2.373 4.5 1.336 427.83 20;C   

ORDINADORS  L01 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 S 

ORDINADORS  L02 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 R 

ORDINADORS  L03 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 T 

ORDINADORS  L04 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 S 

ORDINADORS  L05 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 R 

ORDINADORS  L06 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 T 

ORDINADORS  L07 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 S 

ORDINADORS  L08 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 R 

ORDINADORS  L09 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.367 210.7 16;C 27.91 T 

MANIOBRA 220/24 V 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.69 395.55 10;C 44.65 S 

ENDOLL QUADRE 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.69 395.55 16;C 27.91 S 

MANIOBRA 220 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.745 4.5 0.69 395.55 6;C 74.42 R 
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Annex 3 Càlcul Línia enllaç centralitzacions habitatges  

 

Fórmulas 

 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios.  

L = Longitud de Cálculo en metros.  

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).  

S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia.  

R = Rendimiento. (Para líneas motor).  

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/ 

 = 
20

[1+ (T-20)]  

T = T
0

 + [(T
max

-T
0

) (I/I
max

)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.  

 = Resistividad del conductor a la temperatura T.  


20

 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  

 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.003929  

 Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T
0

 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

T
max

 = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

 Barras Blindadas  = 85ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

I
max

 = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas   

 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito.  

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación 

escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual:  

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como  máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).  

 

Fórmulas Cortocircuito  

 

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)  

 

* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  
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* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  

 

¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes reales por un lado (R) e 

imaginarias por otro (X).  

 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:  

 

 Zt = (Rt² + Xt²)
½

 

 

Rt: R
1

 + R
2

 + ................+ R
n

 (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)  

Xt: X
1

 + X
2

 + .............. + X
n

 (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)  

 

Siendo: 

 

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  

Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  

Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección).  

ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909.  

U: Tensión F-F. 

ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT.  

 

 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   

 

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc Trafo.  

 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)
½

   

 

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  

 

R =  L / S · n   

X = Xu · L / n     

 

R: Resistencia de la línea. 

X: Reactancia de la línea. 

L: Longitud de la línea en m. 

: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones generales de cc).  

S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE)  

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.  

n: nº de conductores por fase. 

 

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).  

 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D   IMAG = 20 In 

 

 

 

Fórmulas Lmáx 

 

  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 
20

 · (1+m) · Ia · k2)  

 

Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos de corriente máxima.  

U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  

S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro distribuido.  

k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 S=185mm², 0.75 

S>=240mm².  


20

 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  

 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT neutro distribuido, 

Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido.  

Ia: Fusibles, I
F5

 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg.  

 

Interruptores automáticos, Imag (A):  

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D   IMAG = 20 In 

k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
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Fórmulas Resistencia Tierra  

 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 · / P  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

P: Perímetro de la placa (m)  

 

Pica vertical 

 

 Rt =  / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

 

Conductor enterrado horizontalmente 

 

 Rt = 2· / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

 

Asociación en paralelo de varios electrodos 

 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  
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CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE EDIFICACION 

 

El edificio objeto del Estudio presenta las siguientes características:  

 

- 18 Viviendas de grado de electrificación BASICO (5750 W) sin tarifa nocturna.  

- 1 Ascensor con una potencia total de 7.5 kW.  

- 1 Ascensor con una potencia total de 7.5 kW.  

- Una potencia de 2 kW en zonas comunes.  

- Una potencia de 2 kW en zonas comunes.  

- Una superficie de 580 m² destinada a garaje/aparcamientos.  

 

 

PREVISION DE CARGAS DEL EDIFICIO 

 

 Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv) + P.servicios generales (Psg)+P.locales comerciales (Pc) +  

P.oficinas (Po) + P.locales industriales (Pi) + P.recarga vehículos eléctricos (Pve).  

 

La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento  Electrotécnico para Baja Tensión, se tiene:  

 

Pv =  78.775 kW. 

 

La potencia de los servicios generales será: 

 

Ascensores : 7.5 kW. 

Ascensores : 7.5 kW. 

Alumbrado en Zonas Comunes : 2 kW. 

Alumbrado en Zonas Comunes : 2 kW. 

Garaje-Aparcamientos : 11.6 kW. 

Psg = 30.6 kW. 

 

POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO 

 

Pt = Pv + Psg  = 109.375 kW. 
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Cálculo de la ACOMETIDA 

 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: Direct. Enterrados (R.Subt)  

- Longitud: 5 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

- Potencia de cálculo: 109375 W. 

 

I=109375/1,732x230x0.85=323.02 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x240mm²Al  

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halógenos y baja emisión de humos opacos y gases corrosivos -. 

Desig. UNE: Al XZ1(S) Eca 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  340 A. según ITC-BT-07  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 83.67  

e(parcial)=5x109375/28.15x230x240=0.35 V.=0.15 % 

e(total)=0.15% ADMIS (2% MAX.) 

 

 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

 

- Tensión de servicio: 230 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 

- Longitud: 95 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

- Datos por tramo 

 Tramo    1  2 

 Longitud(m)    55  40 

 Pot.Tramo(W)   109375  49750 

 

- Potencia de cálculo: 109375 W. 

 

I=109375/1,732x230x0.85=323.02 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2(4x150)mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: 

RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  674 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 300x60 mm. Sección útil: 15301 mm².  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 51.48  

e(parcial)=73.19x109375/51.62x230x2x150=2.25 V.=0.98 % 

e(total)=0.98% ADMIS (1% MAX.) 

 

Prot. Térmica:Fusibles Int. 400 A.  
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Centralització Carrer Sant Pau, 39   

 

CARACTERISTICAS 

 

La centralización objeto del Estudio presenta las siguientes características : 

 

- 10 Viviendas de grado de electrificación BASICO (5750 W) sin tarifa nocturna.  

- 1 Ascensor con una potencia total de 7.5 kW.  

- Una potencia de 2 kW en zonas comunes.  

- Una superficie de 580 m² destinada a garaje/aparcamientos.  

 

 

PREVISION DE CARGAS 

 

 Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv) + P.servicios generales (Psg) + P.locales comerciales (Pc) +  

P.oficinas (Po) + P.locales industriales (Pi) + P.recarga vehículos eléctricos (Pve).  

 

La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento  Electrotécnico para Baja Tensión, se tiene:  

 

Pv =  48.875 kW. 

 

La potencia de los servicios generales será:  

Ascensores : 7.5 kW. 

Alumbrado en Zonas Comunes : 2 kW. 

Garaje-Aparcamientos : 11.6 kW. 

Psg = 21.1 kW. 

 

POTENCIA TOTAL 

 

Pt = Pv +Psg  = 69.975 kW. 

 

INTERRUPTOR GENERAL DE LA CENTRALIZACION 

 

Interruptor General Maniobra: 250 A  
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Centralització Carrer Escoles, 4   

 

CARACTERISTICAS 

 

La centralización objeto del Estudio presenta las siguientes características:  

 

- 8 Viviendas de grado de electrificación BASICO (5750 W) sin tarifa nocturna.  

- 1 Ascensor con una potencia total de 7.5 kW.  

- Una potencia de 2 kW en zonas comunes.  

 

 

PREVISION DE CARGAS 

 

 Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv) + P.servicios generales (Psg) + P.locales comerciales (Pc) +  

P.oficinas (Po) + P.locales industriales (Pi) + P.recarga vehículos eléctricos (Pve).  

 

La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento  Electrotécnico para Baja Tensión, se tiene:  

 

Pv =  40.25 kW. 

 

La potencia de los servicios generales será:  

Ascensores : 7.5 kW. 

Alumbrado en Zonas Comunes : 2 kW. 

Psg = 9.5 kW. 

 

POTENCIA TOTAL 

 

Pt = Pv +Psg  = 49.75 kW. 

 

INTERRUPTOR GENERAL DE LA CENTRALIZACION 

 

Interruptor General Maniobra: 160 A  
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:  

 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 
Sección (mm) 

I.Cálculo 

(A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 109375 5 4x240Al 323.02 340 0.15 0.15  

LINEA GENERAL ALIMENT. 109375 95 2(4x150)Cu 323.02 674 0.98 0.98 300x60 

 

 

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmaxf  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxima 

(m) 
Fase 

LINEA GENERAL ALIMENT. 95 2(4x150)Cu 12 50 8.337 4223.96 400   
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Annex 4 Gestió de Residus 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
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 B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A4 -  VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A4A400,B0A44000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la 

seva superfície una hèlice contínua.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Visos galvanitzats 

- Visos per a fusta o tac de PVC 

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 

- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), 

i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 

superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

ACABAT CADMIAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni imperfeccions superficials.  

ACABAT GALVANITZAT:  

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni imperfeccions superficials.  

Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 ____________________________________________________________________________ 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A61600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció 

del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de 

la peça en ser comprimida pel cargol.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de 

PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements.  

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  

Cementació del vis:  > 0,1 mm  

TAC QUÍMIC:  

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 

d'aplicació en fred.  

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 

profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de 

la perforadora.  

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  

VOLANDERES:  

Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 

per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

____________________________________________________________________________ 
 

  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
 
B0CC -  PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CC3410. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres 

plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares 

vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.  

- Plaques de guix laminat:  

- Plaques de guix laminat tipus A 

- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua 

reduïda) 

- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 

- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a 

altes temperatures) 

- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 

- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 

- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 

- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)  

- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:  

- Transformats classe 1 

- Transformats classe 2  

- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:  

- Transformats laminars 

- Transformats especials (placa perforada)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 

conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.  

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.  

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.  

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):  

- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N  

- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)  

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:  

- Gruix nominal 12,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N  

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N) 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)  

- Plaques tipus P:  

- Gruix nominal 9,5 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N  

- Gruix nominal 15,0 mm:  

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 

- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 

seu cas:  

Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de 

fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  

Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:  

- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:  

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 

- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572  

Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
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Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència a l'impacte 

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica  

Toleràncies:  

- Amplària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm  

- Llargària:  

- Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm  

- Gruix:  

- Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  

- Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 

- Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm 

arrodonida a 0,1 mm)  

- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 

520) 

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó 

afinat)  

- Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 

- Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm  

- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:  

- Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 

- Capacitat d'absorció d'aigua total:  

- Plaques tipus H1:  =< 5% 

- Plaques tipus H2:  =< 10% 

- Plaques tipus H3:  =< 25%  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:  

- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 

- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 

- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 

- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de 

complir la norma EN 13165 

- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 

- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 

seu cas:  

Resistència a la flexió:  

- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 

- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N  

Resistència tèrmica del transformat:  

- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els 

components i s'expresarà amb m2 · K / W  

Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència al impacte  

- Aïllament davant del soroll aeri 

- Absorció acústica  

Escairat:  

- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 

- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm  

Planor (del transformat):  =< 5 mm 

Adherència/cohesió del material aïllant:  

- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 

- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa  

Toleràncies:  

- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 

- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 

- Gruix (del transformat):  ± 3 mm  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 

seu cas:  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)  

- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir  

- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)  
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- Reacció al foc (UNE-EN 14190)  

- Resistència al foc (UNE-EN 14190)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)  

- Protecció davant rajos X:  

- Grau de protecció (IEC 6133-1) 

- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant 

incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta 

làmina.  

Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:  

- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)  

- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)  

- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)  

Toleràncies:  

- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 

paletitzats.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats 

no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 

ensayo.  

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 

y métodos de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:  

UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico 

acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:  

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos 

secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions 

sobre reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs 

amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió 

de la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega 

de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió 

de la Comissió 2003/43/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega 

de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 

Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc, 
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 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega 

de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o 

Caracteristica: Resistència a tallant:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea corresponent:  

- Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 

- Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950  

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la 

taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les 

plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat  

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió: "Placa de yeso laminada" 

- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 

- Referència a la norma europea EN 520 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 

- El tipus de cantell longitudinal  

Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la 

pròpia placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la 

documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com 

a mínim:  

- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la 

placa 

- Data de fabricació 

- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la 

norma 

- El símbol normalitzat del marcatge CE  

Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent 

manera:  

- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado" 

- Referència a la norma europea EN 13950 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat 

,si s'utilitza 

- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa 

en mm d'acord amb EN-520  

Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris 

han de designar-se de la següent manera:  

- Expressió que identifiqui el producte 

- Referència a la norma europea EN 14190 

- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 

complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 

documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 

cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient.  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de 

plaques que arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 

tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:  
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- Densitat 

- Pes per m2 

- Conductivitat tèrmica 

- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini) 

- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre) 

- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini) 

- Característiques geomètriques  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:  

- Control de característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I 

DIVISÒRIES:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 

les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, 

a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces 

resultin satisfactoris.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa 

d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han 

de complir les condicions especificades.  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, 

sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els 

resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  

 
 ____________________________________________________________________________ 

 

  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6B -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6B12311,B6B11311,B6BZ1A10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a 

suport de tancaments de cartó-guix.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els 

siguin pròpies.  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  

El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no 

ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de 

ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 

10327):  

- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 

- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 

- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100  

El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
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Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat 

han de designar-se de la següent manera:  

- L'expressió "perfilería metálica" 

- Referència a la norma EN 14195 

- La descripció específica del fabricant 

- La classe de recobriment de protecció 

- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre 

següent:  

- Dimensions de la secció transversal 

- Gruix 

- Llargària  

Toleràncies:  

- Llargària del perfil (L):  

- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 

- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 

- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm  

- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 

- Amplària de l'ala:  

- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 

- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm  

- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 

- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 

- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una 

superfície plana l'extrem no travat del perfil)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  

Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb 

el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 

laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de 

yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent 

informació com a mínim:  

- Referència a la norma europea EN 14195 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat 

anteriorment 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió 

de la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 

complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 
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persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 

documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 

cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus 

diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 

tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:  

- Gruix del recobriment 

- Adherència del galvanitzat 

- Rectitud dels perfils. 

- Gruix de la planxa.  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 

les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, 

a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces 

resultin satisfactoris.  

 
 ____________________________________________________________________________ 

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 

FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, 

escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o 

planxes.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de 

ser planes i paral·leles i els angles rectes.  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el 

seu cas:  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 

- Variació relativa planor:  <= 1 mm/m  

- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a 

suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.  

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):  

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 

- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%  

- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat 

pel fabricant 

- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 

- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant  

- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):  

- A curt termini:  <= 1,0 kg/m2 

- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor 

declarat pel fabricant 

- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant  

- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de 

les toleràncies del gruix en funció de la classe declarada  

- T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 

- T7:  0 ; +10% o + 2 mm  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar 

d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 

- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%  

- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la categoria:  

- T1:  - 5% o 5 mm 

- T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 

- T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 

- T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 

- T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 

- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm  

Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 

13162.  

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:  

Permeabilitat al vapor d'aigua:  

- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i 

embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.  

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits 

de les pluges i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar 

de forma clara i ben visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un 

espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 

propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 

del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten 

sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la 

classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 

millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una 

etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en 

la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 

d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat 

dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels 

materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de 

complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i 

etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per 

persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 

exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui 

pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas 

que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la 

documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca 

legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 

prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 

material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol 

cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient.  
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Inspecció visual del material en cada subministrament.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les 

comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al 

menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es 

realitzaran els assaigs d'identificació següents:  

- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)  

- Densitat (UNE-EN 1602)  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de 

les característiques geomètriques següents (UNE 92209)  

- Amplària  

- Llargària  

- Gruix  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris 

indicats a les normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament 

etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del 

fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. 

En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin 

satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle 

corresponent, incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si 

continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.  

 
 

__________________________________________________________________________

_ 

 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7J5 -  SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500ZZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 

tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 

permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi 

i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 

additius i càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers 

acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 

permanent 
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- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 

càrregues de plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums 

asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb 

elastòmers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de 

cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva 

aplicació amb pistola.  

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+  

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 

¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+  

MASSILLA DE SILICONA:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica.  

Base:  Cautxú-silicona  

Allargament fins al trencament:  

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400%  

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  Polisulfurs + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es 

converteix en una massa consistent i elàstica.  

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

Base:  

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
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MASSILLA ACRÍLICA:  

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es 

converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.  

Base:  Polímers acrílics  

MASSILLA DE BUTILS:  

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es 

converteix en una pasta tixotròpica elàstica.  

Base:  Cautxú-butil  

MASSILLA D'OLEO-RESINES:  

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i 

manté l'interior plàstic.  

Base:  Oleo-resines  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha 

de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació 

per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva 

preparació.  

Base:  Cautxú-asfalt  

Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  

MASSILLA ASFÀLTICA:  

Resiliència a 25°C:  78%  

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  

Resistència a la tracció (DIN 53571)  

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2  

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 

¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 

¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 

¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 

¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 

¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 

¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 

¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 

¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En envàs hermètic.  

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-

RESINES O ASFÀLTICA:  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, 

en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 

Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.  

ESCUMA DE POLIURETÀ:  
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Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament 

i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.  

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar impreses les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de 

poliuretà)  

- Instruccions d'ús  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES 

DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Altres, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió 

de la Comissió 96/603/CE modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de 

Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé 

en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de 

qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions 

establertes al plec.  

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions 

de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 

104281-0-1)  

- Assaig de penetració 

- Assaig de fluència 

- Assaig d'adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, 

es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA 

ASFÀLTICA:  
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No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat 

de control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes 

al plec.  

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es 

repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne 

únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.  

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
 
B7JZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de 

junts i segellats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cinta de cautxú cru 

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 

- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-

guix 

- Emprimació prèvia per a segellats  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material 

segellador.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir 

i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  

CINTA DE CAUTXÚ CRU:  

Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en 

sistemes d'impermeabilització amb membranes.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Amplària:  >= 5 cm  

Estabilitat dimensional de la cinta de paper:  

- Amplària:  < 0,4% 

- Llargària:   <2,5%  

Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CINTA:  

Subministrament: En rotlles de diferents mides.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les 

seves característiques.  

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:  

Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Limitacions de temperatura 

- Toxicitat i inflamabilitat  

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en 

lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 

d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del 

CTE:  
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+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 

¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 

¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 

¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 

¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 

¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 

¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.   

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAS -  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
 
BASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASA81D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el 

bastiment i la porta.  

S'han considerat els materials següents:  

- Fusta  

- Metàl·lica  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de 

contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de 

fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.  

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, 

col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la 

resta de la fulla.  

La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial 

de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.  

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.  

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides 

per la DF.  

Components: 
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+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 

¦  porta     ¦                                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 

¦            ¦de partícules                                            ¦ 

¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 

¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 

¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 

¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 

¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 

¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 

¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 

¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 

¦            ¦no tumescent                                             ¦ 

¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 

¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 

¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 

¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 

¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 

¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 

¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 

¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 

¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2  

Dimensions:  

Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm  

Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 1 mm  

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm  

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

PORTA DE FUSTA:  

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, 

plafons i material de reblert.  

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha 

de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de 

tractament protector contra els fongs i els insectes.  

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les 

fustes emmetxades no ha de superar el 6%.  

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.  

Les fulles han de ser planes llises i massisses.  

PORTA METÀL·LICA:  

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.  

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris 

d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants 

s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.  

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:  

- Porta d'una fulla:  >= 7 

- Porta de dues fulles:  >= 8  

Nombre de golfos:  

- Porta d'una fulla:  >= 2 

- Porta de dues fulles:  >= 4  

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  
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Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la 

porta i que la tanqui correctament.  

El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el 

nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un 

punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a 

portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha 

d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 

1125.  

Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de 

classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:  

- Categoria d'ús (primer dígit).  

- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc 

incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc 

d'accident o mal ús  

- Durabilitat (segon dígit):  

- Grau 6: 100 000 cicles 

- Grau 7: 200 000 cicles  

- Massa de la porta (tercer dígit):  

- Grau 5: fins a 100 kg 

- Grau 6: fins a 200 kg  

- Resistència al foc (quart dígit):  

- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums  

- Seguretat de les persones (cinquè dígit):  

- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones  

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):  

- Grau 3: resistència elevada 

- Grau 4: resistència molt elevada  

- Seguretat de bens (setè dígit):  

- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les 

persones  

- Projecció de la barra (vuitè dígit):  

- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 

- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)  

- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):  

- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 

- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per 

tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt 

haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.  

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 

rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:  

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas 

de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.  

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo.  

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de 

ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA 

ANTIPÀNIC:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho 

sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 

l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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- Sistema 1: Declaració de prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent 

informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la 

informació comercial que l'acompanya:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de conformitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 

- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125  

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la 

següent manera:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment 

(apartat 7 de la norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 

- Mes i any del muntatge final pel fabricant  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material a la seva recepció.  

Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 

tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els 

certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 

tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un 

laboratori acreditat:  

- Comportament al foc UNE 23802.  

- Característiques geomètriques:  

- Gruix 

- Dimensions nominals 

- Rectitud d'arestes. 

- Planor  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a 

càrrec del contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de 

la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de 

procediment indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels 

certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa 

d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir 

les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, 

a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, 

acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces 

resultin satisfactoris.  

  

____________________________________________________________________________ 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG11CH80,BG116H80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  
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El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  

Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de 

neutre.  

Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del 

neutre.  

La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 

Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 

La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 

El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser 

precintable.  

Grau de protecció (UNE 20-324):  

- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 

- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437  

Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 

Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  

L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible 

les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus  

- Tensió nominal d'alimentació  

- Intensitat nominal 

- Anagrama UNESA 

- Grau de protecció  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar 

la documentació amb els equips i verificar l'adequació als requisits del 

projecte i la Companyia Subministradora.  

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de 

materials emprats per a la construcció.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament  

- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels 

fusibles, precintes i homologacions.  

- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com 

centralització de comptadors o equip de protecció i mesura.   

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures 

realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Es comprovarà la totalitat dels materials.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material 

de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2C -  SAFATES AÏLLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG2C30H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Safata amb fons llis  

- Safata amb fons perforat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de 

la coberta.  

Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han 

d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0  

Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316):  Alta  

Conductivitat tèrmica:  Baixa  

Potència de servei:  <= 16 kW  

FONS LLIS:  

Grau protecció (UNE 20-324):  IP-429  

Les dimensions s'han d'expressar-se:  Alçària x amplària  

FONS PERFORAT:  

Grau protecció (UNE 20-324):  IP-229  

Les dimensions han d'expressar-se:  Amplària  

Temperatura de servei (T):  -20°C <= T <= +60°C  

Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes.  

En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 

visible les dades següents:  

- Tipus de PVC  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Referència a les normes  

Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

____________________________________________________________________________ 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG2DB8H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Safates metàl·liques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:  

- Llisa 

- Perforada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall 

perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars. 

Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.  

Potència de servei:  <= 16 kW  

Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.  

XAPA D'ACER GALVANITZAT:  

Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la 

coberta.  

REIXA D'ACER:  

Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Subministrament: En caixes.  

Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.  

REIXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

PLANXA:  

En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.  

Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.  

Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben 

visible les dades següents:  

Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les 

següents dades: 

-Nom del fabricant, o de la marca comercial  

-Marca d'identificació del producte concret  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la 

conducción de cables.  

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG3151E0,BG3121E0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 

general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i 

de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 

S'han considerat els tipus de cables següents:  

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació 

UNE RV 0,6/1 kV. 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de 

poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K 

(AS) 0,6/1 kV.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes 

UNE 21-011 i UNE 21-022.  

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 

l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 

raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la 

seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor.  

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 

verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc 

i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de 

groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 

especificat)  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-

1.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per 

a la identificació de la secció dels conductors de fase.  
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CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus 

Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.  

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a 

la identificació de la secció dels conductors de fase.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores 

aislados de los cables eléctricos.  

* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

policloruro de vinilo.  

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 

0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 

poliolefina.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats 

d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  

- Assaigs:  

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de 

conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències 
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del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a 

l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 

assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 

que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material 

que la composa.  

  

____________________________________________________________________________ 
 

 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG39 -  CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG39E1G0,BG39E1F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en 

general, serveis fixes, conductor d'alumini, designació UNE RV 0,6/1 kV unipolar, 

bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea.  

Ha d'estar compost de conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat i coberta 

de policlorur de vinil.  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes 

UNE 21-096 i UNE 21-022.  

L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al 

conductor.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície.  

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):  

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars:  Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i 

verd 
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- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc 

i verd 

- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de 

groc i verd  

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 

¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 

¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-

1.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 

superfície.  

Ha de ser resistent a l'abrasió.  

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a 

l'aïllament.  

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per 

a la identificació de la secció dels conductors de fase.  

Gruix de la coberta protectora:  

- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en 

milímetres mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el 

gruix de la coberta no pot ser inferior a 1,4 mm. 

- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor 

nominal, i a la vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en 

més del 15% + 0,1 mm.  

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.  

Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 

Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  

Tensió màxima admissible (c.a.):  

- Entre conductors aïllats:  1 kV  

- Entre conductors aïllats i terra:  0,6 kV  

Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.:  1.8 kV  

Toleràncies:  

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor 

especificat)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. 

Características  

* UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores 

aislados de los cables eléctricos.  

* UNE-HD 603-1 1996 Cables de distribución de tensión asignada 0,6 / 1kV. Parte 1: 

Prescripciones generales.  

* UNE-HD 603-5N:1995 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kv. Parte 5: 

cables aislados con XLPE, no armados. Sección N: cables sin conductor concéntrico 

(Tipo 5N).  

* UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  

UNE 21096:1969 Alambres de aluminio industrial recocido, para conductores eléctricos. 

Características.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
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- Nom del fabricant o marca comercial  

- Tipus de conductor  

- Secció nominal  

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i 

protocols de proves.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  

- Control final d'identificació  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats 

d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels 

mateixos.  

- Assaigs:  

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs 

especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències 

del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a 

l'assaig especificat.  

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig 

per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 

assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre 

que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot 

d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les 

bobines.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons 

criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material 

que la composa.  

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris 

o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva 

qualitat.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetres  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, 

armaris o centralitzacions de comptadors.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 ____________________________________________________________________________ 

  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW2DB8H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o 

metàl·liques.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o 

safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents:  

- Material  

- Tipus  

- Diàmetre o d'altres dimensions  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de 

tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 ____________________________________________________________________________ 

  

E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
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E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
E652 -  ENVANS DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E65283EX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer 

galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat 

fixades mecànicament.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels perfils de l'entramat 

- Col·locació i fixació dels perfils al parament  

- Col·locació banda acústica  

- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes 

(vent, etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell 

previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 

apreciables en les làmines de paper.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han 

d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En 

qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.  

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per 

tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.  

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  

Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció 

horitzontal.  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.  

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en 

el mateix muntant.  

Ajust entre les plaques:  <= 2 mm  

Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm  

Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial:  ± 2 mm  

- Replanteig total:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 5 mm/3 m  

- Ajust entre plaques:  ± 1 mm  

- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin 

acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.  

Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i 

sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per 

testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.  

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la 

perfileria.  

La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer 

abans de fixar-les al suport.  
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Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del 

cap ha de ser la correcta.  

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on 

s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  

Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer 

una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la 

conformitat de les tasques realitzades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 

és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta 

col·locació es compta a part.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les 

peces malmeses  

- Replanteig inicial  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la 

col·locació de l'entramat metàl·lic.  

- Comprovació de la geometria del parament vertical  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 

compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part 

I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 

els errors d'execució.  

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASA81D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic 

per termofusible.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Portes de fulles batents  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d'apertura.  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 1 mm  

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  

PORTES DE FULLES BATENTS:  

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no 

disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.  

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els 

forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el 

bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la 

posició de les frontisses de les fulles.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són 

compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes 

d'apertura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de 

completar l'execució de la unitat.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin 

solucionats els defectes d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades 

aniran a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG11CH62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics 

segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  

Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en 

un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons 

prescripcions de la companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 

- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

- Calibre i naturalesa dels conductes 

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de 

protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació 

dels mateixos.  
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- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, 

UNE-EN 61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 

el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 

 ____________________________________________________________________________ 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2C -  SAFATES AÏLLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2C3H41. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Directament sobre paraments verticals 

- Sobre suports horitzontals 

- Sobre suports verticals 

- Suspesa de paraments horitzontals 

- En terra tècnic 

- Encastada 

- En forats d'obra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports 

- Fixació i anivellament dels suports 

- Fixació de la safata 

- Tall als canvis de direcció i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.  

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport. 

Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La 

distància entre suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al 

parament amb tacs i cargols.  

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de 

fer mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC. 

Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i 

al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal•lats. 

Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

Verificar el grau de protecció IP 

Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 

Verificar la no existència d'encreuaments i paral•lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 

Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2D -  SAFATES METÀL·LIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2DB8H8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb 

suports.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Xapa d'acer, cega o perforada  

- Reixa d'acer  

- Escala de perfil d'acer  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Fixació i nivellació 

- Talls finals en corbes i cantonades  

CONDICIONS GENERALS:  

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega 

admissible de la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns 

d'ancoratge o tacs i visos. 

Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de 

treball admissible declarada pel fabricant.  

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que 

assegurin la unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.  

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 

61537 i el REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra 

facilitats pel fabricant.  

Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els 

cables mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que 

cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.   

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  

XAPA D'ACER:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i 

reblons.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

REIXA O PERFIL:  

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per 

tal de poder doblegar-la.  

Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción 

de cables.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el 

traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat 

i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors 

instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions 

de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva 

posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 
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- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment 

correcte.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

  

____________________________________________________________________________ 
 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG3151E6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 

baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 

tensió assignada 0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja 

de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 

termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació.  
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El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 

alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada 

al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 

possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han 

de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar 

fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 

edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 

subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 

distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà 

un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 

cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal 

d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 

l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 

subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 

neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 

d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 

treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap 

retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 

fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 

combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m 

per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 

farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 

resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 

dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 

l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments 

ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre 

es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els 

canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. 
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El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 

l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors 

que incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 

extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i 

en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans 

al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat 

al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, 

gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva 

substitució.  
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En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 

____________________________________________________________________________ 
 

  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG39 -  CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG39E1G3,EG39E1F3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa 

tensió i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor d'alumini de 

tensió assignada 0,6/1 kV.  

- Cables rígids de designació AL RZ1 (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de barreja de poliolefines, UNE 21123-4 

- Cables rígids de designació AL RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE), UNE 21030 

- Cables rígids de designació AL RV amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-4  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del conductor en 

mm):  

- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 

- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 

- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 

alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada 

al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  



 

 

 

137 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 

possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han 

de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar 

fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 

edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 

subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 

distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà 

un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 

cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal 

d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 

l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 

subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 

neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 

d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 

treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap 

retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 

fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 

combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m 

per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 

farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 

resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 

dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 

l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no 

destrenar-lo.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre 

es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els 

canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. 

El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 

l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors 

que incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 

extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i 

en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans 

al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, 

para líneas de distribución y acometidas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat 

al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, 

gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva 

substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGG -  TRANSFORMADORS 
 
EGG4 -  AUTOTRANSFORMADORS REVERSIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGG4U35M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Autotransformadors reversibles, col·locats.  

S'han contemplat els següents tipus d'elements:  

- Autotransformadors monofàsics de potència fins a 100 kVA, amb envoltant o sense. 

- Autotransformadors trifàsics de potència fins a 630 kVA, amb envoltant o sense.  

- Transformadors d'aïllament monofàsics, de potència fins a 7500 VA, de construcció 

segons la norma UNE 20615. 

- Transformadors d'aïllament monofàsics, de potència fins a 10000 VA, de construcció 

segons la norma UNE-EN 61558-2-15. 
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- Transformadors d'aïllament trifàsics, de potència fins a 7500 VA, de construcció 

segons la norma UNE 20615. 

- Transformadors d'aïllament trifàsics, de potència fins a 10000 VA, de construcció 

segons la norma UNE-EN 61558-2-15.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i inspecció de la zona de treball. 

- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant. 

- Desembalatge i inspecció del material subministrat.  

- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva. 

- Execució de les connexions elèctriques del primari i del secundari. 

- Proba de servei. 

- Retirada de l'obra de les restes dd'embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, 

utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li 

siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives 

d'aplicació.  

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.  

Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin 

dintre dels límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.  

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

Per aquest motiu, el muntatge dels diferents components ha d'estar fet amb els 

materials i accessoris subministrats pels fabricant, o expressament aprovats per 

aquests. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions o 

be en els borns i terminals. No ha de ser possible el contacte accidental amb parts 

elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 

L'equip ha de quedar fixat sobre un suport estable pels punts previstos a la 

documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel 

fabricant. 

S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'equip de manera que es puguin dur a 

terrme les tasques de muntatge i manteniment futur. 

Les reixetes de ventilació de no poden quedar obstruïdes. 

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i 

la de control si es el cas, amb cables de les seccions i tipus indicats a les 

instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a 

les seves partides d'obra. 

El xassís metàl·lic ha de quedar connectat al conductor de terra. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica 

(tubs, canals safates o cables) i els components de l'equip.  

Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista 

en la DT del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els 

resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de 

l'envoltant on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT 

del projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar 

que no tenen desperfectes.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 

especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que 

formin part del sistema.  

S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells 

concorden amb els especificats a la DT.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements 

ni variar les condicions del element subministrat.  

Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per 

personal especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del 

projecte.  
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Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament 

previstes en la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han 

de lliurar a la DF.  

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests 

per a la correcta gestió de residus.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
FG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG11CDU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics 

segons esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  

La posició ha de ser la fixada a la DT.  

No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  

Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en 

un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ± 20 mm  

- Aplomat:  ± 2%  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 

materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons 

prescripcions de la companyia subministradora.  

- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  

- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :  

- Secció dels conductors 

- Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 

- Calibre i naturalesa dels conductes 

- Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  

- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  

- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de 

protecció i mesura.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  

- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació 

dels mateixos.  

- Assaigs:  

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

- Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, 

UNE-EN 61008-1)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot 

el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 

l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

  
____________________________________________________________________________ 

 

  

FG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
FG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
FG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG3121E6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió 

baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 

tensió assignada 0,6/1kV.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè 

reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats 

i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja 

de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), 

UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers 

termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 

fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
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Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin 

danyades.  

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació.  

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes.  

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar 

alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada 

al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 

possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han 

de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar 

fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un 

edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 

subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 

distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà 

un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 

cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal 

d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.  

COL·LOCACIÓ AÈRIA:  

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 

l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 

subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el 

neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha 

d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 

treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap 

retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de 

fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 

combinacions d'aquestes.  

COL·LOCAT EN TUBS:  

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m 

per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 

farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, 

resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes 

dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 

l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 

conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina.  

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments 

ni coques.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
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No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre 

es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els 

canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. 

El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 

l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors 

que incorporen les peces de suport.  

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 

extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua.  

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i 

en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans 

al conductor.  

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia 

prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat 

al projecte  

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats  

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, 

gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments 

d'aplicació.  

- Assaigs segons REBT.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs 

realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 

quantificació dels mateixos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva 

substitució.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF.  

 
 ____________________________________________________________________________ 

 

K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
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KE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
KEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
 
KEKP -  COMPORTES TALLAFOCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KEKP2411. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  

- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de 

ciment 

- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars. 

- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars. 

- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars. 

- Accessoris per a comportes tallafocs  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte 

- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta 

- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la 

DF.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

Per aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els 

materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 

aquest. 

Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element 

constructiu o amb altres parts de la instal·lació. 

No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en 

puguin afectar el funcionament. 

Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser 

fàcilment accessibles un cop col·locada la comporta. 

Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La 

unió ha de ser estanca. 

Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 

Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats 

a la DT del fabricant. 

Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de 

provocar vibracions o sorolls inacceptables.  

COMPORTES TALLAFOC:  

La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits 

d'obra al voltant de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han 

de quedar reomplerts amb llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la 

comporta i aprovat pel fabricant. En cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de 

tenir una resistència al foc inferior al de la pròpia comporta.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació 

tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 

fabricant. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades 

al projecte. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 

corresponents subministraments. 

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per 

a eliminar les rebaves que hi puguin haver. 
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Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

_____________________________________________________________ 
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Pressupost d´adaptació de l´escomesa elèctrica

AMIDAMENTS Pàg.:27/01/19 1Data:

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
ESCOMESESCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals

1 EG2C3H41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240
mm2, col·locat en canal o safata

2 EG39E1G3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESCOMESA HABITATGES 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 185
mm2, col·locat en canal o safata

3 EG39E1F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 ESCOMESA BANC ALIMENTS 4,000 5,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Caixa de distribució urbana trifàssica amb base NH, per instal·lacions de FECSA-ENDESA, permet l'entrada i la derivació a
dos abonats. Conté 6 portafusibles de 400A i dispositiu de neutre seccionable. Envolvent de polièster reforçat amb fibra de
vidre , grau de protecció IP-43, IK10, muntada superficialment

4 FG11CDU

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caixa de derivació Companyia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número 9 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

1 EG11CH62

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CGP GENERAL EDIFICI 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Pressupost d´adaptació de l´escomesa elèctrica

AMIDAMENTS Pàg.:27/01/19 2Data:

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
LÍNIA GENERAL ALIMENTACIÓ EDIFICICAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

1 EG2DB8H8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Recorregut garatge 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 150
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

2 EG3151E6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació de CGP a centralització C/
Nou

70,000 4,000 2,000 560,000

TOTAL AMIDAMENT 560,000

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
LÍNIA ALIMENTACIÓ TRAFO BANC ALIMENTSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

1 FG3121E6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 derivació individual Banc Aliments 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#2 Línia de comptador a trafo banc
aliments

50,000 4,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 220,000

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
TRAFO BANC ALIMENTSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió de sortida 230V, de 125 kVA
de potència, fabricació segons normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076, col·locat

1 EGG4U35M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Nou trafo Banc dels Aliments 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm, preu superior, col·locada2 EASA81D1

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Porta recinte trafo 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada
entre els conductes

3 KEKP2411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Comportes pels conductes de ventilació 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

4 EG2DB8H8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Extensió safates existents fins a
tranformador

5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

5 E612TRAV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,250 1,500 2,000 3,750

TOTAL AMIDAMENT 3,750

m2 Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de
pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2.8 m, amb una quantia de 1.5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D i una quantia de 0.117 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

6 14LM127A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sostre trecinte transformador 1,500 1,250 1,875

TOTAL AMIDAMENT 1,875

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
DESMUNTATGE TUBS OBSOLETSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1 K21D1011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tub desaigua al sostre del parking 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:27/01/19 4Data:

m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

2 K21G2011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Instal·lacions obsoletes adossades al
sostre del parking

45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
TREBALLS COMPLEMENTARISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmontar càmara frigorífica del local CDA antic, trasllat i tornar-la a montar en el nou CDA i posada en marxa1 COMPLE1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Realitzar 2 escomeses des del quadre de comptadors fins al quadre general, instal·lar IGA's, subministrament i instal·lació
de 2 transformadors 240V-400V

2 COMPLE2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament i instal·lació de 53 cables RJ45 cat63 COMPLE3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Verificar sistema de fred a partir del moment que s'arranca la instal·lació de serveis socials4 COMPLE4

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
SALA RENTADORESCAPÍTOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Solera de formigó lleuger HLE-30/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, de 25 cm de gruix

1 E937B18B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Solera rentadores i secadora 1,200 4,000 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#2 sòcol tub secadora 0,250 3,260 0,815

TOTAL AMIDAMENT 5,615

m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E ref. P01FA711 de la serie
Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888)

2 E9DA13380003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 solera 1,200 4,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació
severa (EDF), de 8 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc
B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa brillant, col·locat adherit sobre parament
vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Article: ref. LUMENSPE8FR de la serie
PLAQUES DE RESINES de TRESPA

3 E83LB5C8LMMJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sòcol solera 0,500 3,260 1,630

TOTAL AMIDAMENT 1,630

m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

4 ED7J7520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 desaigües màquines 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

5 ED7J7710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 desaigües màquines 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

6 EFA1E342

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sortida vapor secadora 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  BANC ALIMENTSOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812

1 H141211D

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

EUR
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u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

3 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4054 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420

5 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

6 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra7 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius8 H16F3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 27/01/19

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,45h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,85h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €21,85h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €22,23h Oficial 1a manyàA012F000

 €24,65h Oficial 1a calefactorA012G000

 €23,35h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,65h Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,65h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,17h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,17h Ajudant col·locadorA0137000

 €21,14h Ajudant calefactorA013G000

 €21,04h Ajudant electricistaA013H000

 €21,17h Ajudant muntadorA013M000

 €19,51h ManobreA0140000

 €20,59h Manobre especialistaA0150000

 €24,38h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000



Pressupost d´adaptació de l´escomesa elèctrica

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 27/01/19

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

C1704100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 27/01/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €1,56kg Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de
rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix, color
beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de
BUTECH

B05A2203H9E9

 €67,74m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065710C

 €62,21m3 Formigó lleuger HLE-30/B/10/I, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

B06L618B

 €30,93t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €0,38kg Adhesiu especial per col·locació de rajoles ceràmiques,
PCI PERICOL PRO, de BASF-CC, ref. P01FA711 de la
serie Adhesius cimentosos per a la col·locació
estàndard de BASF-CC

B0711013K9EC

 €21,85dm3 Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL,
d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

B0901110

 €34,84dm3 Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada
per a suports porosos, de base resina epoxi
pigmentada

B09011P0

 €1,22kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,43cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,99u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €1,86u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de
diàmetre interior

B0A72N00

 €0,63kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,40m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C4

 €6,70m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12.5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520

B0CC3310

 €7,44m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B0CC3410

 €321,67m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclauB0D35000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 27/01/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,16u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €16,20m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

B0FGA172

 €21,62u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

B141211D

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

B1421110

 €14,94u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

B1433115

 €0,77u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €61,14u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

B1463253

 €14,18m2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

B4LM1A20

 €0,91m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €1,10m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

B6B11311

 €0,89m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €0,94m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

B6B12311

 €0,51m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €2,57m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

B7C9R5M0

 €1,07kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 27/01/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €62,00m2 Placa plana TRESPA METEON FR amb una cara
decorativa, color LUMEN i textura SPECULAR, de 8
mm de gruix, classificació al foc B-s2,d0, produïda amb
resines termoenduribles que no contenen
urea-formaldehïd, homogèniament reforçada amb
fibres naturals amb certificat FSC o PEFC i superfície
de color EBC (Electron Bean Curing), no melamínic,
amb resistència als ultraviolats no inferior a 4-5 i
propietats antigraffiti durant tota la seva vida útil, ref.
LUMENSPE8FR de la serie PLAQUES DE RESINES
de TRESPA

B83L1AC8LMMJ

 €0,46m Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm
de gruix i 12 mm d'amplària

B83Z6A23

 €289,09u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per
a una llum de 100x205 cm, preu superior

BASA81D1

 €3,30m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de
50 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7J5210

 €3,30m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de
75 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

BD7J7110

 €159,75u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària

BEKP2410

 €2,60m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

BFA1E340

 €21,93u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1E40

 €12,32u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 8 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1852

 €20,95u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1A22

 €0,73u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

BFYA1E40

 €450,50u Caixa de distribució urbana trifàssica amb base NH,
per instal·lacions de FECSA-ENDESA, permet l'entrada
i la derivació a dos abonats. Conté 6 portafusibles de
400A i dispositiu de neutre seccionable. Envolvent de
polièster reforçat amb fibra de vidre , grau de protecció
IP-43, IK10.

BG116H80
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 27/01/19

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €206,58u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

BG11CH80

 €45,19m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x300 mmBG2C30H0

 €12,84m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

BG2DB8H0

 €21,03m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300
mm d'amplària

BG2Z30H0

 €9,25m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària

BG2ZAAH0

 €11,62m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG3121D0

 €12,52m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG3121E0

 €14,60m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG3151E0

 €3,43m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 185 mm2

BG39E1F0

 €3,49m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 240 mm2

BG39E1G0

 €2.864,91u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció
IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió de sortida 230V,
de 125 kVA de potència, fabricació segons normes
UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076

BGG4U35M

 €12,00u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

BGW11000

 €3,84u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

BGW2DB8H

 €9,70u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

BGY2ABH2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 27/01/19

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,90kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11925/R 23,850000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,10585/R 21,170000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,22510 0,22510
Materials:

0,012441,220000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,661500,630001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,67394 0,67394

0,002251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90129

0,90129COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €101,71m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

E45917B3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,89430/R 23,450000,294A0122000 =xOficial 1a paletah
22,94376/R 19,510001,176A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,83806 29,83806
Materials:

71,1270067,740001,050B065710C =xFormigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 71,12700 71,12700

0,745952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,71101
0,00%DESPESES INDIRECTES

101,71101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,37kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B93000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23850/R 23,850000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,21170/R 21,170000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,45020 0,45020
Materials:

0,012201,220000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
0,901290,901291,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat

a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,91349 0,91349

0,006751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,37044
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,37044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,71m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52470/R 23,850000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,46574/R 21,170000,022A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,99044 0,99044
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,021961,220000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
1,680001,400001,200B0B341C4 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME

30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
m2

Subtotal... 1,70196 1,70196

0,014861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70726
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,70726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,28m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura

E4LM1A20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62200/R 21,850000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
5,08080/R 21,170000,240A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 7,70280 7,70280
Materials:

14,4636014,180001,020B4LM1A20 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1 mm de
gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

m2

Subtotal... 14,46360 14,46360

0,115541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,28194
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,28194COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,47m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de
12.5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

E652418R Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,95850/R 21,850000,410A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
3,38720/R 21,170000,160A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,34570 12,34570
Materials:

3,906009,300000,420B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,364502,430000,150B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,800000,1500012,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

13,802006,700002,060B0CC3310 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12.5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN
520

m2

13,377000,9100014,700B6B11211 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

m

1,775550,890001,995B6B12211 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

m

0,479400,510000,940B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

5,294202,570002,060B7C9R5M0 =xPlaca semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

m2

0,856001,070000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 41,93465 41,93465

0,185191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,46554
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,46554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,77m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc
(F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament

E65283EX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05900/R 21,850000,140A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
2,96380/R 21,170000,140A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,02280 6,02280
Materials:

6,696009,300000,720B0A44000 =xVisos per a plaques de guix laminatcu
0,364502,430000,150B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
1,800000,1500012,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

30,652807,440004,120B0CC3410 =xPlaca de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

m2

16,170001,1000014,700B6B11311 =xMuntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

m

1,875300,940001,995B6B12311 =xCanal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

m

0,958800,510001,880B6BZ1A10 =xBanda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

m

0,856001,070000,800B7J500ZZ =xMassilla per a junt de plaques de cartró-guixkg
0,280000,070004,000B7JZ00E1 =xCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix

laminat
m

Subtotal... 59,65340 59,65340
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,090341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,76654
0,00%DESPESES INDIRECTES

65,76654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,00m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

EG3121D6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14820/R 23,350000,092A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,93568/R 21,040000,092A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,08388 4,08388
Materials:

11,8524011,620001,020BG3121D0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 11,85240 11,85240

0,061261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,99754
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,99754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00u Treballs d'extensió de la xarxa de distribució de BT per
part de Endesa sol·licitud NSCRGI 9030876

ENDESA Rend.: 1,000

 €4.558,82u Desmontar càmara frigorífica del local CDA antic,
trasllat i tornar-la a montar en el nou CDA i posada en
marxa

COMPLE1 Rend.: 1,000P- 2

 €3.048,74u Realitzar 2 escomeses des del quadre de comptadors
fins al quadre general, instal·lar IGA's, subministrament
i instal·lació de 2 transformadors 240V-400V

COMPLE2 Rend.: 1,000P- 3

 €516,81u Subministrament i instal·lació de 53 cables RJ45 cat6COMPLE3 Rend.: 1,000P- 4

 €504,20u Verificar sistema de fred a partir del moment que
s'arranca la instal·lació de serveis socials

COMPLE4 Rend.: 1,000P- 5

 €26,01m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana,
LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

E612TRAV Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
11,72500/R 23,450000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,87750/R 19,510000,250A0140000 =xManobreh
2,67670/R 20,590000,130A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,27920 19,27920
Maquinària:

0,22100/R 1,700000,130C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

h

Subtotal... 0,22100 0,22100
Materials:

0,016951,630000,0104B0111000 =xAiguam3
1,1196730,930000,0362B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a

granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

4,896000,1600030,600B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 6,03262 6,03262

0,481982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,01480
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,01480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,47m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb
panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus
ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i
de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons
UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell
recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i
textura llisa brillant, col·locat adherit sobre parament
vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de
poliuretà monocomponent. Article: ref. LUMENSPE8FR
de la serie PLAQUES DE RESINES de TRESPA

E83LB5C8LMMJ Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,03500/R 21,850001,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
23,28700/R 21,170001,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 47,32200 47,32200
Materials:

2,7312521,850000,125B0901110 =xAdhesiu estructural per a col·locació de panell HPL,
d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

dm3

1,3936034,840000,040B09011P0 =xImprimació per a col·locació de panell HPL, adequada
per a suports porosos, de base resina epoxi
pigmentada

dm3

9,900000,9900010,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
2,83070321,670000,0088B0D35000 =xLlata de fusta de pi, tractada en autoclaum3
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

68,2000062,000001,100B83L1AC8LMMJ =xPlaca plana TRESPA METEON FR amb una cara
decorativa, color LUMEN i textura SPECULAR, de 8
mm de gruix, classificació al foc B-s2,d0, produïda amb
resines termoenduribles que no contenen
urea-formaldehïd, homogèniament reforçada amb
fibres naturals amb certificat FSC o PEFC i superfície
de color EBC (Electron Bean Curing), no melamínic,
amb resistència als ultraviolats no inferior a 4-5 i
propietats antigraffiti durant tota la seva vida útil, ref.
LUMENSPE8FR de la serie PLAQUES DE RESINES
de TRESPA

m2

1,380000,460003,000B83Z6A23 =xCinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm
de gruix i 12 mm d'amplària

m

Subtotal... 86,43555 86,43555

0,709831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,46738
0,00%DESPESES INDIRECTES

134,46738COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,16m2 Solera de formigó lleuger HLE-30/B/10/I, de densitat
1500 a 1800 kg/m3, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, de 25 cm de gruix

E937B18B Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,75200/R 23,450000,160A0122000 =xOficial 1a paletah
6,24320/R 19,510000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,99520 9,99520
Materials:

16,0190862,210000,2575B06L618B =xFormigó lleuger HLE-30/B/10/I, de densitat 1500 a
1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

m3

Subtotal... 16,01908 16,01908

0,149931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,16421
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,16421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,39m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-E ref. P01FA711 de la serie Adhesius
cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de
BUTECH (UNE-EN 13888)

E9DA13380003 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

10,92500/R 21,850000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
4,23400/R 21,170000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh
0,58530/R 19,510000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,74430 15,74430
Materials:

2,223001,560001,425B05A2203H9E9 =xMorter tècnic per al segellat de junts de col.locació de
rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix, color
beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de
BUTECH

kg

2,661330,380007,0035B0711013K9EC =xAdhesiu especial per col·locació de rajoles ceràmiques,
PCI PERICOL PRO, de BASF-CC, ref. P01FA711 de la
serie Adhesius cimentosos per a la col·locació
estàndard de BASF-CC

kg

16,5240016,200001,020B0FGA172 =xRajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 21,40833 21,40833

0,236161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,38879
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,38879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €294,79u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent,
per a una llum de 100x205 cm, preu superior,
col·locada

EASA81D1 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,55750/R 22,230000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 5,55750 5,55750
Materials:

289,09000289,090001,000BASA81D1 =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per
a una llum de 100x205 cm, preu superior

u

Subtotal... 289,09000 289,09000

0,138942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 294,78644
0,00%DESPESES INDIRECTES

294,78644COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,94m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons
UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat

ED7J7520 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40900/R 24,650000,260A012J000 =xOficial 1a lampistah
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5,50420/R 21,170000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,91320 11,91320
Materials:

3,300003,300001,000BD7J5210 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de
50 mm de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

13,5520012,320001,100BFWB1852 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 8 bar de
pressió nominal, per a soldar

u

Subtotal... 16,85200 16,85200

0,178701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,94390
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,94390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,33m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació
sifònica, PE 80 de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons
UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar
soterrat

ED7J7710 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,64150/R 24,650000,310A012J000 =xOficial 1a lampistah
6,56270/R 21,170000,310A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 14,20420 14,20420
Materials:

3,300003,300001,000BD7J7110 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de
75 mm de diàmetre nominal, de 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2

m

13,6175020,950000,650BFWB1A22 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 5 bar de
pressió nominal, per a soldar

u

Subtotal... 16,91750 16,91750

0,213061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,33476
0,00%DESPESES INDIRECTES

31,33476COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,75m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

EFA1E342 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,17650/R 24,650000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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4,44570/R 21,170000,210A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,62220 9,62220
Materials:

1,023001,860000,550B0A72N00 =xAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de
diàmetre interior

u

2,652002,600001,020BFA1E340 =xTub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

m

6,5790021,930000,300BFWA1E40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,730000,730001,000BFYA1E40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

u

Subtotal... 10,98400 10,98400

0,144331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,75053
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,75053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,90u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09, muntada superficialment

EG11CH62 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,18750/R 23,350001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
26,30000/R 21,040001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 55,48750 55,48750
Materials:

206,58000206,580001,000BG11CH80 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa
número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
IP-43, IK09

u

12,0000012,000001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

u

Subtotal... 218,58000 218,58000

0,832311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 274,89981
0,00%DESPESES INDIRECTES

274,89981COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,05m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x300 mm,
amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
directament sobre paraments verticals

EG2C3H41 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,01620/R 23,350000,172A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,40968/R 21,040000,067A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 5,42588 5,42588
Materials:

46,0938045,190001,020BG2C30H0 =xSafata aïllant sense halògens llisa, de 60x300 mmm
21,4506021,030001,020BG2Z30H0 =xCoberta per a safata aïllant sense halògens, de 300

mm d'amplària
m

Subtotal... 67,54440 67,54440

0,081391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,05167
0,00%DESPESES INDIRECTES

73,05167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,75m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport

EG2DB8H8 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,37455/R 23,350000,273A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,60896/R 21,040000,124A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,98351 8,98351
Materials:

12,8400012,840001,000BG2DB8H0 =xSafata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm

m

9,250009,250001,000BG2ZAAH0 =xCoberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària

m

3,840003,840001,000BGW2DB8H =xPart proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de
60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

u

9,700009,700001,000BGY2ABH2 =xPart proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

u

Subtotal... 35,63000 35,63000

0,134751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,74826
0,00%DESPESES INDIRECTES

44,74826COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,82m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

EG3151E6 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14820/R 23,350000,092A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,93568/R 21,040000,092A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,08388 4,08388
Materials:

14,6730014,600001,005BG3151E0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de
secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 14,67300 14,67300

0,061261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,81814
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,81814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,31m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 185 mm2, col·locat en canal o safata

EG39E1F3 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,52180/R 23,350000,108A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,27232/R 21,040000,108A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,79412 4,79412
Materials:

3,447153,430001,005BG39E1F0 =xCable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 185 mm2

m

Subtotal... 3,44715 3,44715

0,071911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,31318
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,31318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,91m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 240 mm2, col·locat en canal o safata

EG39E1G3 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80200/R 23,350000,120A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,52480/R 21,040000,120A013H000 =xAjudant electricistah
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Subtotal... 5,32680 5,32680
Materials:

3,507453,490001,005BG39E1G0 =xCable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de
secció 1x 240 mm2

m

Subtotal... 3,50745 3,50745

0,079901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,91415
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,91415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.882,93u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció
IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió de sortida 230V,
de 125 kVA de potència, fabricació segons normes
UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076,
col·locat

EGG4U35M Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,34000/R 23,350000,400A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,41600/R 21,040000,400A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 17,75600 17,75600
Materials:

2.864,910002.864,910001,000BGG4U35M =xAutotransformador reversible trifàsic, grau de protecció
IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió de sortida 230V,
de 125 kVA de potència, fabricació segons normes
UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076

u

Subtotal... 2.864,91000 2.864,91000

0,266341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.882,93234
0,00%DESPESES INDIRECTES

2.882,93234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €518,82u Caixa de distribució urbana trifàssica amb base NH,
per instal·lacions de FECSA-ENDESA, permet l'entrada
i la derivació a dos abonats. Conté 6 portafusibles de
400A i dispositiu de neutre seccionable. Envolvent de
polièster reforçat amb fibra de vidre , grau de protecció
IP-43, IK10, muntada superficialment

FG11CDU Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,18750/R 23,350001,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
26,30000/R 21,040001,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 55,48750 55,48750
Materials:
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450,50000450,500001,000BG116H80 =xCaixa de distribució urbana trifàssica amb base NH,
per instal·lacions de FECSA-ENDESA, permet l'entrada
i la derivació a dos abonats. Conté 6 portafusibles de
400A i dispositiu de neutre seccionable. Envolvent de
polièster reforçat amb fibra de vidre , grau de protecció
IP-43, IK10.

u

12,0000012,000001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

u

Subtotal... 462,50000 462,50000

0,832311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 518,81981
0,00%DESPESES INDIRECTES

518,81981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,73m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata

FG3121E6 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14820/R 23,350000,092A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,93568/R 21,040000,092A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,08388 4,08388
Materials:

12,5826012,520001,005BG3121E0 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 12,58260 12,58260

0,061261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,72774
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,72774COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,62u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

H141211D Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,6200021,620001,000B141211D =xCasc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un
pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 21,62000 21,62000
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COST DIRECTE 21,62000
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

H1421110 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,94u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,9400014,940001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 14,94000 14,94000

COST DIRECTE 14,94000
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,77u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,770000,770001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,77000 0,77000
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COST DIRECTE 0,77000
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,20u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,2000021,200001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,14u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

61,1400061,140001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

u

Subtotal... 61,14000 61,14000

COST DIRECTE 61,14000
0,00%DESPESES INDIRECTES

61,14000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,71h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics
de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,51000/R 19,510001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,51000 19,51000
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0,195101,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,70510
0,00%DESPESES INDIRECTES

19,70510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,38h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
24,38000/R 24,380001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 24,38000 24,38000

COST DIRECTE 24,38000
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,77m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K21D1011 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,73140/R 19,510000,140A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,73140 2,73140

0,040971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,77237
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,77237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,90m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21G2011 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46700/R 23,350000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,42080/R 21,040000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,88780 0,88780

0,013321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,90112
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,90112COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €178,34u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

KEKP2411 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,86000/R 24,650000,400A012G000 =xOficial 1a calefactorh
8,45600/R 21,140000,400A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 18,31600 18,31600
Materials:

159,75000159,750001,000BEKP2410 =xComporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària

u

Subtotal... 159,75000 159,75000

0,274741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,34074
0,00%DESPESES INDIRECTES

178,34074COST EXECUCIÓ MATERIAL

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,95m2 Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200
- 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2.8 m,
amb una quantia de 1.5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i
una quantia de 0.117 m3/m2 de formigó per a sostres
amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb cubilot

14LM127A Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,90019101,711010,117E45917B3 =xFormigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot

m3

2,055661,370441,500E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

2,707262,707261,000E4B9DC88 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

m2

22,2819422,281941,000E4LM1A20 =xPerfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer
galvanitzat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas
de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4, col·locat
sobre estructura

m2
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Subtotal... 38,94505 38,94505

COST DIRECTE 38,94505
0,00%DESPESES INDIRECTES

38,94505COST EXECUCIÓ MATERIAL
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€38,95m214LM127A Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2,
llum menor de 2.8 m, amb una quantia de 1.5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una
quantia de 0.117 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 1

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€4.558,82uCOMPLE1 Desmontar càmara frigorífica del local CDA antic, trasllat i tornar-la a montar en el nou CDA i
posada en marxa

P- 2

(QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€3.048,74uCOMPLE2 Realitzar 2 escomeses des del quadre de comptadors fins al quadre general, instal·lar IGA's,
subministrament i instal·lació de 2 transformadors 240V-400V

P- 3

(TRES MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€516,81uCOMPLE3 Subministrament i instal·lació de 53 cables RJ45 cat6P- 4
(CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€504,20uCOMPLE4 Verificar sistema de fred a partir del moment que s'arranca la instal·lació de serveis socialsP- 5
(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€26,01m2E612TRAV Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 6

(VINT-I-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€134,47m2E83LB5C8LMMJ Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL,
tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús
exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara
decorativa, acabat color llis i textura llisa brillant, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata
de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Article: ref. LUMENSPE8FR de la serie
PLAQUES DE RESINES de TRESPA

P- 7

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€26,16m2E937B18B Solera de formigó lleuger HLE-30/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, de 25 cm de gruix

P- 8

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€37,39m2E9DA13380003 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1-E ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació
estàndard de BASF-CC (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de la serie
Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888)

P- 9

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€294,79uEASA81D1 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 100x205 cm, preu superior,
col·locada

P- 10

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€28,94mED7J7520 Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat

P- 11

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€31,33mED7J7710 Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat

P- 12

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€20,75mEFA1E342 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

P- 13

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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€274,90uEG11CH62 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

P- 14

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€73,05mEG2C3H41 Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
directament sobre paraments verticals

P- 15

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€44,75mEG2DB8H8 Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària
300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

P- 16

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€18,82mEG3151E6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 17

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€8,31mEG39E1F3 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS),
unipolar, de secció 1x 185 mm2, col·locat en canal o safata

P- 18

(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€8,91mEG39E1G3 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació AL RZ1 (AS),
unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat en canal o safata

P- 19

(VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€2.882,93uEGG4U35M Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada 400 V i tensió de
sortida 230V, de 125 kVA de potència, fabricació segons normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i
UNE-EN 60076, col·locat

P- 20

(DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€518,82uFG11CDU Caixa de distribució urbana trifàssica amb base NH, per instal·lacions de FECSA-ENDESA, permet
l'entrada i la derivació a dos abonats. Conté 6 portafusibles de 400A i dispositiu de neutre
seccionable. Envolvent de polièster reforçat amb fibra de vidre , grau de protecció IP-43, IK10,
muntada superficialment

P- 21

(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

€16,73mFG3121E6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

P- 22

(SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

€21,62uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 23

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 24

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€14,94uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 25

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€0,77uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 26
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€21,20uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 27

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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€61,14uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

P- 28

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€19,71hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 29
(DINOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

€24,38hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 30
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€2,77mK21D1011 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P- 31

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€0,90mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 32

(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€178,34uKEKP2411 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 300
mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 33

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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m214LM127A Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer
galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2.8 m, amb
una quantia de 1.5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i
una quantia de 0.117 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements
resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

P- 1  €38,95

Altres conceptes 38,95 €

uCOMPLE1 Desmontar càmara frigorífica del local CDA antic, trasllat i tornar-la a montar
en el nou CDA i posada en marxa

P- 2  €4.558,82

Sense descomposició 4.558,82 €

uCOMPLE2 Realitzar 2 escomeses des del quadre de comptadors fins al quadre general,
instal·lar IGA's, subministrament i instal·lació de 2 transformadors 240V-400V

P- 3  €3.048,74

Sense descomposició 3.048,74 €

uCOMPLE3 Subministrament i instal·lació de 53 cables RJ45 cat6P- 4  €516,81

Sense descomposició 516,81 €

uCOMPLE4 Verificar sistema de fred a partir del moment que s'arranca la instal·lació de
serveis socials

P- 5  €504,20

Sense descomposició 504,20 €

m2E612TRAV Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

P- 6  €26,01

B0111000 Aigua €0,01695
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,11967

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

€4,89600

Altres conceptes 19,98 €

m2E83LB5C8LMMJ Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu
d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i
de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6,
comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat
color llis i textura llisa brillant, col·locat adherit sobre parament vertical amb
llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Article: ref.
LUMENSPE8FR de la serie PLAQUES DE RESINES de TRESPA

P- 7  €134,47

B0901110 Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola,
de base poliuretà monocomponent

€2,73125

B09011P0 Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos,
de base resina epoxi pigmentada

€1,39360

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €9,90000
B0D35000 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau €2,83070
B83L1AC8LMMJ Placa plana TRESPA METEON FR amb una cara decorativa, color LUMEN i

textura SPECULAR, de 8 mm de gruix, classificació al foc B-s2,d0, produïda
amb resines termoenduribles que no contenen urea-formaldehïd,
homogèniament reforçada amb fibres naturals amb certificat FSC o PEFC i
superfície de color EBC (Electron Bean Curing), no melamínic, amb
resistència als ultraviolats no inferior a 4-5 i propietats antigraffiti durant tota
la seva vida útil, ref. LUMENSPE8FR de la serie PLAQUES DE RESINES de
TRESPA

€68,20000

B83Z6A23 Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm
d'amplària

€1,38000

Altres conceptes 48,03 €
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m2E937B18B Solera de formigó lleuger HLE-30/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, de 25 cm de gruix

P- 8  €26,16

B06L618B Formigó lleuger HLE-30/B/10/I, de densitat 1500 a 1800 kg/m3, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

€16,01908

Altres conceptes 10,14 €

m2E9DA13380003 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a
25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E ref.
P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de
BASF-CC (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de la
serie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888)

P- 9  €37,39

B05A2203H9E9 Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de rajoles ceràmiques, de
fins a 4mm de gruix, color beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH

€2,22300

B0711013K9EC Adhesiu especial per col·locació de rajoles ceràmiques, PCI PERICOL PRO,
de BASF-CC, ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC

€2,66133

B0FGA172 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

€16,52400

Altres conceptes 15,98 €

uEASA81D1 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
100x205 cm, preu superior, col·locada

P- 10  €294,79

BASA81D1 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de
100x205 cm, preu superior

€289,09000

Altres conceptes 5,70 €

mED7J7520 Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50
mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17
segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

P- 11  €28,94

BD7J5210 Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

€3,30000

BFWB1852 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 8 bar de pressió nominal, per a soldar

€13,55200

Altres conceptes 12,09 €

mED7J7710 Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 75
mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26
segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris, per anar soterrat

P- 12  €31,33

BD7J7110 Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 80, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 5 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2

€3,30000

BFWB1A22 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 5 bar de pressió nominal, per a soldar

€13,61750

Altres conceptes 14,41 €

mEFA1E342 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

P- 13  €20,75

B0A72N00 Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior €1,02300
BFA1E340 Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,

per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
€2,65200

BFWA1E40 Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar

€6,57900

BFYA1E40 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

€0,73000

Altres conceptes 9,77 €
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uEG11CH62 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A,
segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

P- 14  €274,90

BG11CH80 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A,
segons esquema Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09

€206,58000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €12,00000
Altres conceptes 56,32 €

mEG2C3H41 Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb
coberta, muntada directament sobre paraments verticals

P- 15  €73,05

BG2C30H0 Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x300 mm €46,09380
BG2Z30H0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300 mm d'amplària €21,45060

Altres conceptes 5,51 €

mEG2DB8H8 Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

P- 16  €44,75

BG2DB8H0 Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 300 mm

€12,84000

BG2ZAAH0 Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300
mm d'amplària

€9,25000

BGW2DB8H Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

€3,84000

BGY2ABH2 Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals

€9,70000

Altres conceptes 9,12 €

mEG3151E6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 17  €18,82

BG3151E0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€14,67300

Altres conceptes 4,15 €

mEG39E1F3 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 185 mm2, col·locat en canal o
safata

P- 18  €8,31

BG39E1F0 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 185 mm2

€3,44715

Altres conceptes 4,86 €

mEG39E1G3 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2, col·locat en canal o
safata

P- 19  €8,91

BG39E1G0 Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2

€3,50745

Altres conceptes 5,40 €

uEGG4U35M Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada
400 V i tensió de sortida 230V, de 125 kVA de potència, fabricació segons
normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076, col·locat

P- 20  €2.882,93

BGG4U35M Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54, tensió d'entrada
400 V i tensió de sortida 230V, de 125 kVA de potència, fabricació segons
normes UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076

€2.864,91000

Altres conceptes 18,02 €
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uFG11CDU Caixa de distribució urbana trifàssica amb base NH, per instal·lacions de
FECSA-ENDESA, permet l'entrada i la derivació a dos abonats. Conté 6
portafusibles de 400A i dispositiu de neutre seccionable. Envolvent de
polièster reforçat amb fibra de vidre , grau de protecció IP-43, IK10, muntada
superficialment

P- 21  €518,82

BG116H80 Caixa de distribució urbana trifàssica amb base NH, per instal·lacions de
FECSA-ENDESA, permet l'entrada i la derivació a dos abonats. Conté 6
portafusibles de 400A i dispositiu de neutre seccionable. Envolvent de
polièster reforçat amb fibra de vidre , grau de protecció IP-43, IK10.

€450,50000

BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció €12,00000
Altres conceptes 56,32 €

mFG3121E6 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

P- 22  €16,73

BG3121E0 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€12,58260

Altres conceptes 4,15 €

uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

P- 23  €21,62

B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

€21,62000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 24  €5,99

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

€5,99000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 25  €14,94

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

€14,94000

Altres conceptes 0,00 €

uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

P- 26  €0,77

B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405

€0,77000

Altres conceptes 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 27  €21,20

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

€21,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 28  €61,14

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

€61,14000

Altres conceptes 0,00 €



Pressupost d´adaptació de l´escomesa elèctrica

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 27/01/19

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 29  €19,71

Altres conceptes 19,71 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 30  €24,38

Altres conceptes 24,38 €

mK21D1011 Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 31  €2,77

Altres conceptes 2,77 €

mK21G2011 Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

P- 32  €0,90

Altres conceptes 0,90 €

uKEKP2411 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes

P- 33  €178,34

BEKP2410 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm d'amplària i 300 mm d'alçària

€159,75000

Altres conceptes 18,59 €
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OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL ESCOMESES00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG2C3H41 m Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x300 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada directament sobre
paraments verticals (P - 15)

5,00073,05 365,25

2 EG39E1G3 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 240 mm2,
col·locat en canal o safata (P - 19)

20,0008,91 178,20

3 EG39E1F3 m Cable amb conductor d'alumini de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació AL RZ1 (AS), unipolar, de secció 1x 185 mm2,
col·locat en canal o safata (P - 18)

20,0008,31 166,20

4 FG11CDU u Caixa de distribució urbana trifàssica amb base NH, per
instal·lacions de FECSA-ENDESA, permet l'entrada i la derivació
a dos abonats. Conté 6 portafusibles de 400A i dispositiu de
neutre seccionable. Envolvent de polièster reforçat amb fibra de
vidre , grau de protecció IP-43, IK10, muntada superficialment (P -
21)

1,000518,82 518,82

CAPÍTOLTOTAL 01.00 1.228,47

OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11CH62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre
, de 400 A, segons esquema Unesa número 9 , seccionable en
càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment (P - 14)

1,000274,90 274,90

CAPÍTOLTOTAL 01.01 274,90

OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL LÍNIA GENERAL ALIMENTACIÓ EDIFICI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG2DB8H8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 16)

60,00044,75 2.685,00

2 EG3151E6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 150 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 17)

560,00018,82 10.539,20

CAPÍTOLTOTAL 01.02 13.224,20

OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL LÍNIA ALIMENTACIÓ TRAFO BANC ALIMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG3121E6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata (P - 22)

220,00016,73 3.680,60

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.680,60

EUR
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OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL TRAFO BANC ALIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGG4U35M u Autotransformador reversible trifàsic, grau de protecció IP54,
tensió d'entrada 400 V i tensió de sortida 230V, de 125 kVA de
potència, fabricació segons normes UNE-EN 61558, UNE-EN
60726 i UNE-EN 60076, col·locat (P - 20)

1,0002.882,93 2.882,93

2 EASA81D1 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una
llum de 100x205 cm, preu superior, col·locada (P - 10)

1,000294,79 294,79

3 KEKP2411 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada
entre els conductes (P - 33)

2,000178,34 356,68

4 EG2DB8H8 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 16)

5,00044,75 223,75

5 E612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 6)

3,75026,01 97,54

6 14LM127A m2 Formació de sostre 15 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm
de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a
5 kN/m2, llum menor de 2.8 m, amb una quantia de 1.5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura
AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i
una quantia de 0.117 m3/m2 de formigó per a sostres amb
elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
cubilot (P - 1)

1,87538,95 73,03

CAPÍTOLTOTAL 01.04 3.928,72

OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL DESMUNTATGE TUBS OBSOLETS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
31)

20,0002,77 55,40

2 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 32)

45,0000,90 40,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 95,90

OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL TREBALLS COMPLEMENTARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 COMPLE1 u Desmontar càmara frigorífica del local CDA antic, trasllat i
tornar-la a montar en el nou CDA i posada en marxa (P - 2)

1,0004.558,82 4.558,82

2 COMPLE2 u Realitzar 2 escomeses des del quadre de comptadors fins al
quadre general, instal·lar IGA's, subministrament i instal·lació de 2
transformadors 240V-400V (P - 3)

1,0003.048,74 3.048,74

3 COMPLE3 u Subministrament i instal·lació de 53 cables RJ45 cat6 (P - 4) 1,000516,81 516,81

EUR
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4 COMPLE4 u Verificar sistema de fred a partir del moment que s'arranca la
instal·lació de serveis socials (P - 5)

1,000504,20 504,20

CAPÍTOLTOTAL 01.06 8.628,57

OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL SALA RENTADORES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E937B18B m2 Solera de formigó lleuger HLE-30/B/10/I, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, de 25 cm de gruix (P - 8)

5,61526,16 146,89

2 E9DA13380003 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1-E ref. P01FA711 de la serie
Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de
la serie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888) (P - 9)

4,80037,39 179,47

3 E83LB5C8LMMJ m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell
laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació
severa (EDF), de 8 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a
ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0,
cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura
llisa brillant, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de
fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. Article:
ref. LUMENSPE8FR de la serie PLAQUES DE RESINES de
TRESPA (P - 7)

1,630134,47 219,19

4 ED7J7520 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica,
PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat (P - 11)

3,00028,94 86,82

5 ED7J7710 m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica,
PE 80 de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 5 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26 segons UNE-EN 13244-2, inclosos
accessoris, per anar soterrat (P - 12)

3,00031,33 93,99

6 EFA1E342 m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 13)

5,00020,75 103,75

CAPÍTOLTOTAL 01.07 830,11

OBRA PRESSUPOST  BANC ALIMENTS01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 23)

0,50021,62 10,81

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 24)

0,5005,99 3,00

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 25)

0,50014,94 7,47

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 26)

0,5000,77 0,39

EUR
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5 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 27)

0,50021,20 10,60

6 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 28)

0,50061,14 30,57

7 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 29)

1,00019,71 19,71

8 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 30) 5,00024,38 121,90

CAPÍTOLTOTAL 01.08 204,45

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.00 ESCOMESES 1.228,47
Capítol 01.01 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 274,90
Capítol 01.02 LÍNIA GENERAL ALIMENTACIÓ EDIFICI 13.224,20
Capítol 01.03 LÍNIA ALIMENTACIÓ TRAFO BANC ALIMENTS 3.680,60
Capítol 01.04 TRAFO BANC ALIMENTS 3.928,72
Capítol 01.05 DESMUNTATGE TUBS OBSOLETS 95,90
Capítol 01.06 TREBALLS COMPLEMENTARIS 8.628,57
Capítol 01.07 SALA RENTADORES 830,11
Capítol 01.08 SEGURETAT I SALUT 204,45

01 Pressupost  BANC ALIMENTSObra 32.095,92

32.095,92

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost BANC ALIMENTS 32.095,92
32.095,92

EUR
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32.095,92PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.172,4713 % Despeses Generals SOBRE 32.095,92.....................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 32.095,92.......................................................................................... 1.925,76

Treballs extensió xarxa ENDESA....................................................................................................... 1.737,47

Subtotal 39.931,62

21 % IVA SOBRE 39.931,62............................................................................................................... 8.385,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 48.317,26€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS )
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Es tracta de la nova escomes elèctrica de l'Edifici del Centre de Distribució d'aliments del carrer 
Escoles, per adaptar-la a l'estudi de connexió de la Companyia Elèctrica. El projecte també inclou la 
reforma de la Línia General d'Alimentació dels habitatges de les plantes superiors, i altres petites 
obres complementàries. 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció 
de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte 
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals 
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris 
per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Figueres 
NIF            : P1707200J 
Adreça                 : Plaça de l'Ajuntament 
Població              : Figueres 
Representant                :  
NIF                       :  

 
  

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Guillem Salesa i Ballesta 
Titulació/ns  : Enginyer tècnic industrial 
Col·legiat  núm.    : 12484 
Despatx professional : C/ Dr. Jaume Pi i Sunyer, 30, 1er 
Població              : 17480 Roses 
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4. DADES DEL PROJECTE 
 
4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte : Guillem Salesa i Ballesta 
Titulació/ns  : Enginyer tècnic industrial 
Col·legiat  núm.    : 12484 
Despatx professional : C/ Dr. Jaume Pi i Sunyer, 30, 1er 
Població              : 17480 Roses 

 
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Guillem Salesa i Ballesta 

Titulació/ns  : Enginyer tècnic industrial 
Col·legiat  núm.    : 12484 
Despatx professional : C/ Doctor Jaume Pi i Sunyer, 30, 1er 
Població              : 17480 Roses 

 
4.3. Tipologia de l'obra 

Es tracta d'una reforma parcial de la instal·lació elèctrica. L'establiment es troba a la planta baixa i 
planta primera d'un edifici entre mitgeres que té més plantes destinades a habitatges. L'edifici 
disposa d'aparcament a la planta soterrani. 

  
4.4. Situació 

Emplaçament      : Planta Baixa i Primera 
Carrer,plaça  : Carrers Escoles 
Número               : 4 
Codi Postal              : 17480 
Població              : Figueres 

 
4.5. Comunicacions 

Carretera              : Carrer Escoles, 4 i Sant Pau, 39 
Ferrocarril  :  
Línia Metro               :  
Línia Autobús              :  
Telèfon                 :  
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : Fisersa 
Gas           : No 
Electricitat               : Endesa 
Sanejament              : Fisersa 
Altres                   :  

 
  

4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

 
Guàrdia Urbana de Figueres: 092 - 972510111 
Mossos d'Esquadra: 088 - 972541800 
Urgències mèdiques-Catsalut: 112 
Catsalut Respon 24h: 061 
Hospital de Figueres; Ronda Rector Arolas s/n 
Avaries Endesa: 800760706 
Avaries Gas Natural: 900750750 

  
4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
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El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i 
Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 38.233,47 €. (trenta-vuit mil dos-
cents trenta-tres euros amb quaranta-set cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 1 mesos. 
  

4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 2 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Oficial 1a paleta 
Oficial 1a electricista 
Ajudant electricista 
Manobre 
Coordinador d'activitats preventives 
 

4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ABRAÇADORES 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE PVC 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 
ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
AUTOTRANSFORMADOR REVERSIBLE 
BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR LLEUGERS 
LLATES 
MALLES ELECTROSOLDADES 
MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANELL LAMINAT DECORATIU D'ALTA PRESSIÓ HPL PER A EXTERIOR 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE PVC 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
PLAQUES SINTÈTIQUES PER A REVESTIMENTS 
PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
REIXETES I COMPORTES TALLAFOCS 
SAFATES AÏLLANTS 
SAFATES METÀL·LIQUES 
SEGELLANTS 
TACS I VISOS 
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TOTXANES 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
VISOS 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 
  

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l ’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:  
 
Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.  
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.  
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).  
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

Quadre General 

 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).  

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

  de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.  
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 

Conductors 

 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
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seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
Quadres secundaris 

 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.  
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:  
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
Connexions de corrent 

 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió  

d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.  
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

Maquinària elèctrica 

 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.  
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 
 

Enllumenat provisional 

 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.  
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.  
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir -ne 

la inaccessibilitat a les persones. 
 

Enllumenat portàtil 

 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
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5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.  

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.  
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.  

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització 
del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.  
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents  
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà 
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tenir a mà, terra o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar -se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.  
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar -

se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.  

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra  

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.  

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.  
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

Lavabos 

 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
 

Cabines d’evacuació 

 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, 
per a cada 25 persones 
 

Local de dutxes 
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Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
  

6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar -se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta  
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per 
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.  
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
una farmaciola, 
una llitera, 
una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el 
quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, 
el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre 
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix  la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:  
 
desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, 
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cotó hidròfil, 
benes, 
esparadrap, 
apòsits adhesius, 
estisores, 
pinces, 
guants d’un sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gà lib de 
limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treba ll o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas 
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall 
per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 
  

7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mín imes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.  
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abali sada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de 
les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es 
mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 
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portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas 
estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.  
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida 
la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els 
de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les 
situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de 
barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantal lats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 

  
7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 



 

 

 

209 

 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:  

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.  
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.  
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.  
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.  
h. El número CEE, si en té. 
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i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 

Explosius 

 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments 
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.  
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.  
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.  
 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres  
i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 
amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.  
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.  
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.  
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.  

  
10.1. Serveis afectats 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informat iu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de s ituació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de 
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a 
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències 
i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a 
consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.  

  
10.3. Característiques de l'entorn 
 

L'edifici es troba en zona urbana, amb vials de trànsit per dues façanes, Carrer Escoles i 
Carrer sant Pau, sense pendents, pròxim a l'escola Sant Pau i l'Institut Muntaner. 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS 
PREFABRICATS 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE 
D'ESTACIONS I SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
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VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

  
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  

12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Es preveu l’execució dels treballs, en una sola fase. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.  

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:  
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de 

realització material 
d’unes unitats respecte a 
altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de 

terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna 
de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.  
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.  

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
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Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

La majoria dels treballs són a l'interior, exceptuant la connexió de l'escomesa elèctrica.  
  

14.2. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.  
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.  
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.  
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.  
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la construcció, seran els següents: 
 

25-50 
lux 

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en 
funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no 
sigui essencial, tals com la manipulació de 
mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls 
com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en 
bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de 
paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció 
de detalls sota condicions de constant contrast, 
durant llargs períodes de temps, tals com muntatges 
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
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14.3. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:  
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:  
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.  
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives  

  

14.4. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 
Rinitis 
Asma bronquial 
Bronquitis destructiva 
Bronquitis crònica 
Efisemes pulmonars 
Neumoconiosis 
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
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                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.  

  

14.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:  
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.  
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 
granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 
Pla d’evacuació de residus. 
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5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 
Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 
provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.  
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i  
neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.  

  

14.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), in fraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.  
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.  
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de pro tecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així 
mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.  
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.  
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.  
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres)  i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:  
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UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, 
per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.  
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per 
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de 
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos 
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la 
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.  
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que 
dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de f er-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen uni tats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden 
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en 
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el 
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cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas 
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.  
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.  
Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 
 
Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessar i depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 
 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:  
 
Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 
Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.  
Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.  
Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 
Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir -se l’accés 
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 
especial. 
Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar -se 
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materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.  
 
- Equip: 
 
Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.  
Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les c laus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.  
Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.  
Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
 
- Operació: 
 
Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 
Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 
es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 
de dany ocular. 
L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 
l’operador. 
S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 
escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.  
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.  

  

14.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 
 
Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.  
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.  
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar 
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.  
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:  
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 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.  

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".  

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.  
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.  
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.  
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.  
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.  

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.  
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detec tar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.  
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté div idint 
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en 
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.  
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).  
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:  
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 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar -se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.  
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 

de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.  
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 

de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat 
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 

 Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:  
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.  
 Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat . 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.  
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.  
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer -ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.  
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 
seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.  
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
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6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del  cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.  
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.  
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.  
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials,  màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en 

previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de 

seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de 

llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de 
llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, 
baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb els 
requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat 
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la 
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 
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En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i  Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.  
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüènc ies derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.  
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.  
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.  
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció , de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  

19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 
a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat 
i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

  

  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats , 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es  faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.  
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 



 

 

 

225 

garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus 
de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar -
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:  
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.  
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.  
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:  
 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar -se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-
se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.  

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.  
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència . 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a 
la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.  
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran 
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.  
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a 
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.  
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En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats  

  

21.1. Normes de Policia 
 

Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.  
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les d iferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.  
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia 
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una  
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.  
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.  
 



 

 

 

227 

Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:  

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.  
 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 

mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de 
vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants 
en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deterior i el seu 
estat original. 

 
Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega 
i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.  

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant 
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.  

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a 
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador 
de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre 
la calçada. 

 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant 

la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 
que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar 
pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís 
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 
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proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.  
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.  
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció 
de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 
es farà en els transports dels contenidors. 

 
Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la 
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, 
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció 
a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials 
i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.  
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de 
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de 
pols. 
 
Xarxes: Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.  
 
Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.  
  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a 
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.  
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.  
 
Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.  
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.  
 
Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.  
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als trebal ladors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.  
 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
 
Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.  
 

  
Enllumenat i abalisament lluminós 
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Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.  
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.  
 
Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.  
En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 
Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.  
En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).  
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).  
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.  
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 
és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).  
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.  
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

Arbres i jardins 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 

Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.  
 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 

de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.  

 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o 

per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades 

d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.  

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 

coordinar les operacions. 

  

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 

objectes annexos que en depenguin són els següents: 
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 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  

22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.  

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.  

 

  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.  
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
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25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
AMB CUBILOT O BOMBA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 6 
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amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 

no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a 
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb 
el desmuntatge inclòs 

1 

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 

1 
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clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 4 
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amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 

1 
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forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC. ) 
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10 



 

 

 

244 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /14 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 

10 /14 
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UNE-EN 168 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 
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H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 

ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 
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segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 1 
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contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 
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H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 
O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
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 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 

10 /15 
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UNE-EN 420 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
10 /15 /21 
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alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
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I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 
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H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, 

O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
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I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 
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H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 
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H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

E15.E02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /20 /21 /25 

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 
50365 

1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /16 /20 /21 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 /19 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb 
arnès dielèctric 

10 /19 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color 
groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

5 /6 /14 /16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/25 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

5 /6 /14 /15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /14 /15 /20 
/21 /25 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

15 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 

soldadura 
19 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 /21 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
10 /20 /21 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 

40kg.,cond. segures 
13 

I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 16 
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necesari  
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 

combustibles 
20 /21 

I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  

20 /21 

I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 

combustible 
21 

I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar 
inexist. fuites 

21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 1 
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d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13 
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càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  
  

 
 

  

 
 

  
  

 



 

 

 

275 

PLÀNOLS 

 

 

1) Situació 

2) Distribució  

3) Centre de distribució d’aliments esquema elèctric 1 de 3 

4) Centre de distribució d’aliments esquema elèctric 2 de 3  

5) Centre de distribució d’aliments esquema elèctric 3 de 3  

6) Linia general d’alimentació centralització habitatges esquema elèctric  

7) Detalls del recinte del transformador 

8) Detalls de la sala de rentadores 
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4 1:20 (A3)20
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que el projecte denominat “Projecte de nova 
escomesa elèctrica i treballs complementaris al Banc dels aliments i oficines 
municipals al Carrer Escoles”, que consta de 284 fulls, va ésser aprovat 
inicialment per decret d’Alcaldia-Presidència, el dia 20 de maig de 2019. En 
dono fe. 
 
 
La secretària    
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que el projecte denominat “Projecte de nova 
escomesa elèctrica i treballs complementaris al Banc dels aliments i oficines 
municipals al Carrer Escoles”, que consta de 285 fulls, va ésser aprovat 
definitivament per decret d’Alcaldia-Presidència, el dia 25 de juliol de 2019 . En 
dono fe. 
 
 
 
 

La secretària 
accidental 
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