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1. ANTECEDENTS 
 
El present projecte d’instal·lacions correspon al projecte de reforma de l’edifici existent situat a la Plaça del 
Castell, 14 de Vilafranca del Penedès, així com de la seva ampliació, que es realitzarà a la parcel·la que llinda 
amb aquest edifici després de realitzar l’enderroc de la edificació existent. 
 
Actualment, l’edifici fa les funcions d’arxiu i magatzem del patrimoni relacionat amb la Festa Major de Vilafranca, 
així com també per realitzar-ne reunions i rodes de premsa relacionades amb la Festa Major. 
 
L’edifici es modernista de caire industrial i va ser construït al 1.911 i reformat a 1.927 per l’arquitecte Santiago 
Güell. 
 
 
2. SUPERFICIES I USOS 
 
La superfície útil total de l’edifici un cop realitzada la reforma i ampliació serà de 619,48 m2  
amb les següents superfícies i usos per planta: 
 
Planta baixa:               110,78 m2 
Vestíbul:    21,43 m2 
Botiga:     19,32 m2 
Recepció:       8,92 m2 
Local:     24,21 m2 
Magatzem:    10,75 m2 
Distribuïdor:    13,17 m2 
Comunicacions verticals:  12,98 m2 
 
Planta 1ª:               280,77 m2 
Sala exposicions:              245,70 m2 
Serveis:                      8,92 m2 
Distribuïdor:       9,71 m2 
Comunicacions verticals:  16,44 m2 
 
Planta 2ª:                    119,62 m2 
Auditori:    82,96 m2 
Magatzem:    10,51 m2 
Distribuïdor:      9,71 m2 
Comunicacions verticals:  16,44 m2 
 
Planta 3ª:              108,31 m2 
Sala infantil:    72,97 m2 
Magatzem:      9,64 m2 
Distribuïdor:      9,19 m2 
Comunicacions verticals:  16,51 m2  
 
TOTAL                 619,48m2 
 
 
TOTAL Superfície construïda      826,80 m2 
 
3. CONCEPTE GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS  

 
L’edifici de la Casa de la Festa Major pretén ser un edifici el mes sostenible possible amb uns costos 
d’instal·lació reduïts es per això que les instal·lacions son un concepte a tenir en compte per tal d’aconseguir 
aquest objectiu. 
 
L’edifici funcionarà exclusivament amb electricitat, evitant la instal·lació del subministrament de gas natural. Està 
prevista la instal·lació de un sistema de generació fotovoltaica per autoconsum que reduirà el cost d’aquest 
subministrament.  
 
La climatització es realitzarà  mitjançant bombes de calor aire-aire tot tenint en compte d’ajustar l’aportació d’aire 
exterior al que prescriu la normativa i situant els emissors de forma que aconsegueixin el nivell de confort 
adequat amb el mínim consum possible. 
 

Respecte a la instal·lació d’enllumenat, es regirà principalment pel projecte específic de expografía de l’edifici a la 
zona d’exposició i a la resta s’utilitzaran llumeneres de baix consum. 
 
 
4. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
L’edifici donarà  compliment a les exigències del document BD SI del CTE. 
 
4.1. SI 1 - PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
Sectors d’incendi 
 
Per tractar-se d’un edifici de pública concurrència amb una superfície construïda inferior a 2.500 m2 i amb una 
ocupació inferior a 500 persones, l’establiment respecte a la resta d’edificacions estarà composat per un únic sector 
d’incendi. 
 
Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi 
 
Donat que la altura d’evacuació es inferior a 15 m, les parets, terres i portes que delimiten el sector d’incendi amb 
altres edificacions han de ser com a mínim EI 90.  
 
Zona de màquines a planta baixa 
 
La zona de planta baixa on estan ubicats els aparells de climatització constitueix un local de RISC BAIX, per tan les 
parets i sostres que separen aquest espai de la resta de l’edifici ha de ser EI90, la resistència de la estructura portant 
R90 i les portes de comunicació EI2 45-C5. 
 
Es disposaran comportes tallafocs a la sala de climatització de PB, amb tancament automàtic comandat per fusibles 
tèrmics i classificació C5 situats als conducte d’impulsió i de retorn de la climatització de la botiga, així com de la 
exposició de la planta primera. Per altra banda s’instal·laran també collarins intumescents als conductes connectats 
a les reixetes de retorn situades al paviment de la zona de exposició. Així mateix s’instal·larà un collarí intumescent 
al baixant d’aigües pluvials i escuma intumescent als passos d’instal·lacions que travessin el recinte de risc baix. 
 
El recorregut de evacuació fins a alguna sortida del local es inferior a 25m. 
 
Reacció al foc d’elements constructius i decoratius 
 
Els elements constructius i decoratius donaran compliment a la taula 4.1. del capítol 4 del CTE SI 
 
A sostres i partes a zones ocupables: C-s2,d0. A terres d’aquestes zones: EFL  
A sostres i parets de recintes de risc especial: B-s1,d0 . A terres d’aquestes zones: BFL-s1. 
A sostres i partes d’espais ocults no estancs, com son patis petits, fals sostres i terres elevats. B-s3,d0. A terres 
d’aquestes zones: BFL-s2. 
 
Els elements decoratius y de mobiliari donaran compliran les següents condicions:  

- Butaques i seients compliran l’assaig de les següents normes: UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la 
inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. - UNE-EN 1021-
2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignición: llama equivalente a 
una cerilla”. 

 
- Elements tèxtils suspesos, como telons, cortines, cortinatges, etc.: Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 

13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de 
clasificación”. 

 
4.2. SI 2 - PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
Mitgeres i façanes 
 

- Els elements verticals separadors respecte als edificis veïns serà com a mínim EI 120. 
- L’edifici existent al altre costat del carrer Muralla dels Vallets, aquest es troba a una distancia superior a 3 

m, per tant no aplica cap restricció respecte a la situació de façanes enfrontades. 
- Respecte a la separació relativa al edifici del Carrer Muralla dels Vallets, 65, l’edifici objecte del projecte es 

troba a una distancia superior al 50% de la distancia establerta per a obertures de façana a 180º. Es a dir a 
mes de 0,25 m amb menys de EI 60. 
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Façanes a 180º 
- Per tractar-se d’un únic sector d’incendi, no aplica la necessitat d’elements separadors verticals per tal 

d’evitar la separació per la façana. 
 
Coberta 
 

- Respecte al risc de propagació del foc  per la coberta o terrat, aquesta disposarà d’una resistència al foc 
de REI 60 com a mínim en una franja de 0,50 d’amplada mínima mesurada des de l’edifici veí, així com 
també en una franja de 1m d’amplada situada sobre la trobada de la coberta de tot l’element 
compartimentador del sector d’incendi. 

 
 

d (m) ≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
 
 

 
 

Trobada coberta-façana edificació veïna 
   
 
 
 
 
 
 
 
4.3. SI 3 - EVACUACIÓ OCUPANTS 
 
Càlcul de la ocupació 
 
Planta baixa (Botiga) 
La densitat d’ocupació admesa per tractar-se d’un vestíbul/exposició a planta baixa corresponent a un us de 
publica concurrència es de 2 m2/persona. Per tant aquesta zona amb una superfície total de 57,85 m2 entre la 
zona de botiga i la zona d’exposició admet una ocupació de 28 persones. 
 
Planta baixa (Magatzem) 
La densitat d’ocupació admesa per tractar-se d’un magatzem corresponent a un us de publica concurrència es de 
40 m2/persona. Per tant aquesta zona amb una superfície total de 42,0 m2 admet una ocupació de 1 persona. 
 
Planta primera (Exposició) 
La densitat d’ocupació admesa per tractar-se d’una zona d’exposició corresponent a un us de publica 
concurrència es de 2 m2/persona. Per tant aquesta zona amb una superfície total de 237,14 m2 admet una 
ocupació de 118 persones. 
 

Planta segona (Auditori) 
La densitat d’ocupació admesa per tractar-se d’un auditori amb 71 seients definits, en un us de publica concurrència, 
admet una ocupació de una persona per seient, per tant  71 persones. 
 
Planta tercera (zona infantil) 
La densitat d’ocupació admesa per tractar-se d’una sala de lectura/biblioteca corresponent a un us de publica 
concurrència es de 2 m2/persona. Per tant aquesta zona amb una superfície total de 46,50 m2 admet una ocupació 
de 23 persones. 
 
La ocupació màxima total de l’edifici es de 241 persones. 
 
Espai exterior segur 
 
Es dona compliment a la superficie necesaria per acollir als ocupants a les sortides dels edificis, doncs aquesta es 
superior  a S <= 0,5 m2 * P= =,5 * 241 = 120,5 m, entesa com a la superficie formada pel radi <= 0,1 * = = 24,1 m.  
 
Nombre de sortides de planta i recorregut d’evacuació 
 
L’edifici disposa de 2 sortides de planta. Una a planta baixa i l’altre a la planta primera. Els recorreguts d’evacuació 
des de qualsevol punt de l’edifici fins a alguna sortida de planta es inferior a 50 m. 
 
Dimensionat dels elements d’evacuació 
 
Portes i passos 
 
Les portes ubicades a les sortides de planta de planta baixa i planta primera  tindran una amplada major que 1,21 m, 
donant compliment al dimensionat de càlcul del apartat 4.2: A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m. 

 
Passadissos i rampes 
 
Compliran la següent expressió del apartat 4.2: A ≥ P / 200 ≥ 1,0 m. 

 
Passos entre fileres de seients de l’auditori 
 
En fileres que donen a passadís pels seus dos extrems la distancia entre fileres serà major o igual de 0,30 m en 
fileres de 14 seients com a màxim i 1,25 cm mes per a cada seient addicional. 
 
Escales no protegides 
 
Per evacuació descendent, donant compliment al dimensionat de l’apartat 4.2. A ≥ P / 160. l’amplada de la escala 
serà de: 
 
Tram de planta primera a planta baixa: Tindrà una amplada de 1,33 m o major. Per una ocupació de  213 persones 
(total de la ocupació de l’edifici, excepte la ocupació de planta baixa): donant compliment al dimensionat de l’apartat 
4.2. A ≥ P / 160. 

 
Tram de planta segona a planta primera: Tindrà una amplada de 1,0 m o major. Per una ocupació de  94 persones 
(ocupació de l’auditori i sala infantil), donant compliment al dimensionat de l’apartat 4.2. A ≥ P / 160. 

 
Tram de planta tercera a planta segona: Tindrà una amplada de 1,0 m o major. Per una ocupació de  23 persones 
(total de la ocupació de la sala infantil), donant compliment al dimensionat de l’apartat 4.2. A ≥ P / 160. 
 
Protecció de les escales 
 
Donat que la escala existent al únic nucli de comunicació vertical disposa d’una alçada d’evacuació inferior a 10 m, 
es tracte d’una escala no protegida. 
 
Portes situades a recorreguts d’evacuació 
 
Les portes previstes com a sortida de planta o de edifici i les previstes per a la evacuació de mes de 50 persones 
seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o ben no actuarà mentre hagi activitat a les 
zones a evacuar, o ben consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida apertura des de el costat on provingui dita 
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evacuació, sense tenir que utilitzar una clau i sense tenir que actuar sobre mes de d’un mecanisme. Les anteriors 
condiciones no son aplicables quan es tracti de portes automàtiques. Les portes per a vianants automàtiques 
disposaran d’un sistema que en cas de fallida del subministrament elèctric o en cas de senyal de emergència, 
complirà les següents condicions, excepte en la posició de tancament segur: 
 
a) Que, quan es tracti d’una porta corredissa o plegable, obri i mantingui la porta oberta o be permeti la seva 
apertura abatible en el sentit de la evacuació mitjançant empenta simple amb una força total que no excedeixi de 
220 N. La opció d’apertura abatible no s’admet quan la porta estigui situada en un itinerari accessible segons DB 
SUA. 
 
b) Que, quan es tracti d’una porta abatible o de oscil·lo - batent, obri i mantingui la porta oberta o be permeti el 
seu abatiment en el sentit de la evacuació mitjançant empenta simple amb una força total que no excedeixi de 
150 N. Quan la porta estigui situada en un itinerari accessible segons DB SUA, la força no excedirà de 25 N, en 
general, y de 65 N quan sigui resistent al foc. 
La força d’apertura abatible se considera aplicada de forma estàtica a la vora de la fulla, perpendicularment 
a la mateixa i a una altura de 1000 ±10 mm, Les portes per a vianants automàtiques es sotmetran 
obligatòriament a les condiciones de manteniment conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
Les portes situades a les sortides de planta hauran d’obrir cap a l’exterior per disposar l’edifici d’una ocupació 
major de 50 persones. L’apertura de les portes abatibles situades a sortides de planta es farà mitjançant barra 
horitzontal en el sentit de la evacuació segons el punt 2 de l’apartat 6 del DB SI.  
 
Senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides a la norma UNE 23034:1988 d’acord amb els següents criteris: 

- Sortides de planta amb el rètol SORTIDA. 
- Senyalització de direcció de recorregut visible des de qualsevol origen d’evacuació. 
- Les senyals seran visibles inclús amb fallida del enllumenat normal. Quan siguin foto luminescents 

compliran les normes UNE 23035-1:2003, UNE-23035-2:2003 i UNE 23035-3:2003. 
 
Control de fum d’incendi 
 
No procedeix la instal·lació cap sistema de control de fum en cas d’incendi, doncs la ocupació es inferior a 1.000 
persones. 
 
Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
 
No cal prendre cap mesura al respecte doncs es tracte d’un edifici de publica concurrència amb una alçada 
d’evacuació inferior a 10 m. 
 
4.4. SI 4 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Extintors 
 

- Es disposarà d’extintors d’eficàcia 21A-113B a 15 m de recorregut a cada planta, com a màxim des de 
tot origen d’evacuació. 

 
Boques d’incendi equipades 
 

- S’instal·laran 3 BIE’s del tipus 25 mm: a la planta baixa, planta primera i a la planta 2, per tal de cobrir 
una distancia de 25 m des de cadascuna. Donat que no hi ha pressió suficient a la xarxa es diposarà de 
un total de 12 m3 enmagatzemats a la planta baixa, així com una bomba de pressió i una bomba jockey 
per una pressió de 80 mca i complint la UNE 23500, aixi com el reglament 640/2009. En aquest cas no 
es necessari un grup electrogen. 

 
Sistemes de detecció d’incendis 
 

- S’instal·larà una centraleta d’incendis per a 4 bucles i detectors duals òptics/tèrmics muntats 
superficialment. El sistema de detecció cumplirà la UNE 23.007 i desactivarà la climatització en cas 
d’incendi per tal de garantir la potencia suficient al grup de pressió. 

 
Hidrants exteriors 

- No es necessari doncs el CTE – DB SI especifica requereix la seva existència a cinemes, teatres, 
auditoris i discoteques, amb una superfície major a 500 m2. L’auditori que disposa l’edifici te una  

 

superfície de 90 m2. 
 

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
 
Els mitjans de protecció contra incendis com son en aquest cas extintors, BIE’s s’han de senyalitzar mitjançant 
senyals definits a la norma UNE 23033-1 amb les següents mides: 
 

- 210 x 210 mm, quan la distancia d’observació de la senyal sigui inferior a 10 m. 
- 420 x 420 mm, quan la distancia d’observació de la senyal estigui entre 10 i 20 m. 
- 594 x 594 mm, quan la distancia d’observació de la senyal estigui entre 20 i 30 m. 
 
Les senyals han de ser visibles quan hi hagi una fallida del enllumenat normal. Quan siguin foto luminiscents 
han de complir les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035 – 2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment 
es farà segons la norma UNE 23035-3:2003. 
 

4.5. SI 5 - INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 
 
Els viatges d’aproximació als espais de maniobra han de complir: 
 

- Amplada mínima lliure: 3,5 m. Aquest requeriment es compleix al carrer Muralla dels Vallets i a la Plaça Vall 
del Castell fins arribar a la cantonada amb el Casal de la Festa Major. 

- Altura mínima lliure o gàlib: 4,5 m. Aquesta condició es compleix. 
- La capacitat portant del vial haurà de ser superior a 20 kN/m2. Aquesta condició haurà de ser contrastada 

per l’Ajuntament. 
 
Donat que l’alçada d’evacuació descendent es de 8,95 m utilitzant la sortida de planta baixa situada al carrer Muralla 
dels Vallets i de 6,2 m utilitzant la sortida de planta primera, i son inferiors a 9 m no cal espai de maniobra per la 
intervenció dels bombers. 
 
4.6. SI 6 -RESISTENCIA AL FOC DE LA ESTRUCTURA 
 
En referencia a la resistència al foc de les diferents parts estructurals de l’edifici seran les següents: 
 
Elements estructurals principals 
 
Plantes sobre rasant: R 90. 
Zona de risc especial baix a planta baixa: R 90. 
 
Elements estructurals secundaris 
 
Plantes sobre rasant: R 90. 
Zona de risc especial baix a planta baixa: R 90. 
 
4.7. ANNEX DE CALCUL INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Utilitzarem les següents expressions: 

H = Z + (P/γ ) ;  γ = ρ x g ;  H1 = H2 + hf   
On: 

H = Altura piezomètrica, energia por unitat de pes (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de pressió (mca). 
γ = Peso especifico fluid. 
ρ = Densitat fluid (kg/m³). 
g = Acceleració gravetat. 9,81 m/s². 
hf = Pèrdues de altura piezomètrica, energia por unitat de peso (mca). 
 

a) Canonades i vàlvules. 
 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

Darcy - Weisbach : 
rij = 109 x 8 x f x L x ρ / (π² x g x D5 x 1000) ; n = 2  

mij = 106 x 8 x k x ρ / (π² x g x D4 x 1000)  

Re = 4 x Q / (π x D x ν)   
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f = 0.25 / [lg10(ε / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   
 
Hazen - Williams : 
rij = 12,171 x 109 x L / (C1,852 x D4,871 ) ; n = 1,852  

mij = 106 x 8 x k / (π² x g x D4 )  
 

b) Bombes-Grups de pressió. 
 

hij = -ω² x (h0 - rb x (Q/ω)nb)  
 
 

On: 
f = Factor de fricció a canonades (adimensional). 
L = Longitud equivalent de canonada (m). 
D = Diàmetre de canonada o vàlvula (mm). 
Q = Cabal (l/s). 
ε = Rugositat absoluta canonada (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν = Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s). 
k = Coeficient de pèrdues en vàlvules (adimensional). 
ω = Coeficient de velocitat en bombes (adimensional). 
h0 = Altura bomba a caudal cero (mca).  
rb = Coeficient en bombes. 
nb = Exponent caudal en bombes. 

 
 
c) BIES. 
 

Q(l/min) = KBIE x √Pma(bar)  

Q(l/min) = Kboq x √Pboq(bar)  
KBIE = Coeficient de caudal BIE.   
Kboq = Coeficient de caudal boquilla.   

 
d) Ruixador Automàtic. 
 

Q(l/min) = k x √P(bar)  
k = Coeficient ruixador.   

 
 
Xarxa Instal·lació de Protecció Contra Incendis 
 
Dades Generals Instal·lació  
 
Càlcul por: Hazen - Williams  
Pèrdues secundaries: 20 %  
Velocitat màxima: 10 m/s  
Pressió dinàmica mínima:  
BIE; P mínima-boquilla (bar): 2 ;P màxima -boquilla (bar): 5  
   
Resultats Branques i nusos 
 

línia Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. Lreal(m) Material C Q(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 

2 3 4 3,12 Acero 120 5,0785 50 53,1 0,515 2,29 
3 4 3 0,6 Acero 120 5,0785 50 53,1 0,099 2,29 
6 6 3 2,95 Acero 120 5,0785 50 53,1 0,486 2,29 
4 2 5    5,0785 50 53,1 0,145 2,29 
5 5 6   140 5,0785 50 53,1 1,351 2,29 
6 8 7 3,12 Acero 120 -3,3207 40 41,9 0,744 2,41* 
7 8 13 17,13 Acero 120 3,3207 40 41,9 4,085 2,41 
8 9 12 3,12 Acero 120 1,5935 32 36 0,4 1,57 

10 3 7 1,3 Acero 120 3,3207 40 41,9 0,31 2,41 
11 12 10 3,44 Acero 120 1,5935 32 36 0,441 1,57 

12 10 11 5,41 Acero 120 1,5935 32 36 0,693 1,57 
12 13 14 1,39 Acero 120 1,7272 32 36 0,206 1,7 
13 13 9 10,47 Acero 120 1,5935 32 36 1,343 1,57 

 

Nus Cota(m) Factor K φ(mm) H(mca) 
Pdinám. 
(mca) 

Pdinám. 
(bar) 

Pboquilla 
(bar) 

Caudal 
(l/s) 

Caudal 
(l/min) 

3 3,12 42 BIE 25 67,4 64,283 6,302 2,442 1,758 105,471 
2 0   70 70 6,863  -5,079 -304,713 
3 0   68,02 68,017 6,668  0 0 
4 3,12   67,5 64,382 6,312  0 0 
5 0   69,85 69,855 6,849  0 0 
6 0   68,5 68,504 6,716  0 0 
7 3,12   67,09 63,973 6,272  0 0 
8 0   66,35 66,349 6,505  0 0 
9 0   60,92 60,922 5,973  0 0 

10 6,56   60,08 53,521 5,247  0 0 
11 6,56 42 BIE 25 59,39 52,828* 5,179* 2,006 1,594 95,612 
12 3,12   60,52 57,402 5,628  0 0 
13 0   62,26 62,265 6,104  0 0 
14 0 42 BIE 25 62,06 62,058 6,084 2,357 1,727 103,63 

 
 
Cabal BIES (l/min): 304,71  
Reserva BIES (l): 18.282,77  
P mínima BIES-Boquilla (bar): 2,01  ; Nus: 11  
 
Després d’analitzat el sistema veiem que precisem 70 mca a la escomesa. 
 
5. ESTALVI ENERGETIC 
 
5.1. HE O - LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGETIC 
 
El consum energètic de energia primària no renovable del edifici o la part ampliada, en seu cas, no ha  de superar el 
valor límit Cep,lim obtingut mitjançant la següent expressió: 
 
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S 
 
on, 
 
Cep,lim es el valor límit del consumo energètic o d’energia primària no renovable pels serveis de calefacció, 
refrigeració i ACS, expressada en kW·h/m2 ·any, considerada la superfície útil dels espais habitables 
 
Cep,base es el valor base del consumo energètic d’energia primària no renovable, depenent de la zona climàtica 
d’hivern corresponent a la ubicació de l’edifici, que pren els valores de la tabla 2.1. 
 
Fep,sup es el factor corrector por superfície del consum energètic de energia primària no renovable, que pren els  
valors de la taula 2.1. 
 
S es la superfície útil de los espais habitables de l’edifici, o la part ampliada, en m2 . 
 

Taula 2.1 Valor base i factor corrector per superfície del consum energètic. 
 

 Zona climàtica d’hivern 

α A* B* C* D E 

Cep,base   [kW·h/m
2
·any] 40 40 45 50 60 70 

Fep,sup 1000 1000 1000 1500 3000 4000 
 

 
 
 

La següent taula mostra els valors límit obtinguts per a varies superfícies de l’edifici: 
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Severitat climàtica d’hivern Energia primària límit [kW·h/m²·any] 
α A B C D E 

Superfície útil = 100m
2 50 50 55 65 90 110 

Superfície útil = 500m
2 42 42 47 53 66 78 

Superfície útil = 1000m
2 41 41 46 52 63 74 

Superfície útil = 5000m
2 40 40 45 50 60 71 

 
 
 
La zona climàtica que ens ocupa es la C, per tant, per una superfície útil de fins a 1000 m2 la energia primària 
límit es  de 52 kWh/m2*any. 
 
Per una superfície útil dels espais habitables de  565,48 m2 i aplicant l’expressió: 
 
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S 
 
Cep,lim = 29.407,61 kWh/any. 
 
 
Consum ACS 
 
Suposarem una demanda d’ACS de 1 litre/persona dia i una afluència de 20 visitants diaris, es a dir de 20 
litres/dia. 
Tenint en compte que l’edifici resta obert 317 dies a l’any el consum d’aigua calenta a 60º es de 6.340 litres 
d’aigua a 60ºC anuals. Tenint en compte l’apèndix B relatiu a la temperatura de l’aigua freda per la zona on es 
troba l’edifici (15ºC), precisarem 331 kWh/any d’energia primària. 
 
Per tant, el consum d’energia primària límit per a la climatització haurà de ser de 29.076,61 kWh. Aquest valor es 
perfectament assolible per la potencia de climatització instal·lada. 
 
 
 
5.2. HE 1 - LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGETICA 
 
Aquest apartat es d’aplicació doncs es tracte d’un edifici existent on es realitza una ampliació de la seva 

superfície. 
 
La càrrega interna, entesa com al conjunt de sol·licitacions generades al interior de l’edifici degudes a la 
aportació d’energia de les persones, equips elèctrics i la il·luminació. 
 
La potencia generada es de 9.866 w, que . 
 
La densitat de les fonts internes es el promig horari de la carga tèrmica total deguda a les fonts internes 
repercutida sobre la superfície útil. Es calcula a partir de les carregues nominals a cada hora per a cada càrrega 
(carrega sensible deguda a la ocupació, càrrega deguda a la il·luminació i càrrega deguda als equips en una 
setmana: 
 
CFI = ΣCoc / (7·24) + ΣCil / (7·24) + ΣCeq / (7·24) 
 
ΣCoc = Suma de les càrregues sensibles nominals per ocupació (W/m2), per hora i durant una setmana tipus. 
ΣCil   = Suma de les càrregues sensibles nominals per il·luminació (W/m2), per hora i durant una setmana tipus 
ΣCeq = Suma de les càrregues sensibles nominals produïdes pels equips (W/m2), per hora i durant una setmana tipus. 
 
En el cas que ens ocupa i considerant que les càrregues sensibles nominals per ocupació, per il·luminació i 
produïdes pels equips es simultània per un període d’utilització de 6 dies setmanals i 8 hores diàries: 
 
(ΣCoc + ΣCil  + ΣCeq) = 9.866 (6 dies * 1 * 8h/dia) / 619,48 m2 = 764,46 Wh/m2 
 
CFI = (ΣCoc + ΣCil  + ΣCeq) / (7·24) 
 
CFI = 764,46 / (7*24) = 4,55 W/m2 
 
La densitat de les fonts internes es baixa, dons es inferior a 6 W/m2. . 
 

Per a edificis amb usos diferents al residencial privat el percentatge d’estalvi mínim de la demanda energètica 
conjunta de calefacció i refrigeració respecte al edifici de referencia ha de ser igual o superior al 25%, per carrega 
interna baixa alta i per a una zona climàtica de estiu del tipus 2 corresponent a Vilafranca del Penedès. 
 
5.3. HE 2 - RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TERMIQUES 
 
Els edificis disposaran de instal·lacions tèrmiques adequades per proporcionar el benestar tèrmic als seus ocupants. 
Aquesta exigència es desenvolupa al RITE i la seva aplicació queda definida al capítol de climatització.  
 
5.4. HE 3 - EFICIENCIA ENERGETICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 
L’edifici que ens ocupa està afectat per aquest capítol del CTE. 
 
Valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) 
 
La eficiència energètica d’una instal·lació d’il·luminació de una zona, es determinarà mediant el 
valor d’ eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) por cada 100 lux mitjançant la següent 
expressió: 
 
VEEI =P*100/S*Em 
 
Essent, 
P  la potencia de la làmpada mes l’equip auxiliar [W]; 
S  la superfície il·luminada [m2]; 
Em  la luminància mitjana horitzontal mantinguda [lux] 
 
Segons la taula 2.1 els valors límit d’eficiència energètica de la instal·lació seran els següents: 
 
Per la zona d’exposició de la planta primera el VEEI límit serà de 5,0. 
Per la zona d’auditori i sala infantil el VEEI límit serà de 8,0. 
 
Potencia instal·lada al edifici 
 
La potencia instal·lada per il·luminació al edifici es de 7.660 W, que representen 12,4 W/m2, donant compliment al 
rati de 15 W/m2 corresponent a l’ús d’auditori i comercial. 
 
 
 
Sistemes de control i regulació 
 
La instal·lació d’il·luminació disposarà per cada zona d’un sistema de control i regulació amb les següents 
condicions: 
 

- Totes les zones disposaran al menys d’un sistema d’encesa i apagada manual. 
- Les zones d’us esporàdic disposaran d’un sistema de control d’encesa per presencia o un sistema de 

polsador temporitzat. 
 

Respecte a la utilització de sistemes d’aprofitament de la llum natural mitjançant la regulació automàtica de la llum 
artificial, i en relació a la expressió, aquesta compleix: 
 
T * (Aw/A) > 0,11 
 
Per tractar-se d’un edifici amb una baixa proporció de vidre. 
 
Essent, 
T   coeficient de transmissió lluminosa del vidre de les finestres del local en tant per u. 
Aw  superfície de vidre [m2]. 
A   superfície total de les façanes amb finestres al exterior o a patis interiors[m2]. 
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5.5. HE 4 - CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITARIA 
 
L’edifici objecte del projecte te previst un consum diari d’ACS a 60ºC de 20 litres/dia, tal com s’ha indicat a 
l’apartat 4.1 referent a la limitació de la demanda energètica, per tant, donat que aquesta demanda d’ACS es 
inferior a 50 litres /dia, no es normativa la instal·lació de sistemes de contribució solar mínima per ACS. 
 
5.6. HE 5 - CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MINIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Donat que es tracte d’un edifici amb una superfície inferior a 5.000 m2, no es d’aplicació aquest capítol del CTE. 
 
6. PROTECCIÓ EN FRONT EL SOROLL 
 
Es complimenta l’exigència de protecció enfront el soroll mitjançant el procediment de l’opció simplificada que 
estableix el DB HR. 
 
Condicionants de l’entorn 
 
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyaran d’acord al DB HR per tal de garantir l’aïllament a soroll 
exterior corresponent als valors de l’índex de soroll durant el dia Ld de 70 dBA, d’acord al mapa de capacitat 
acústica del municipi. 
 
L’edifici no presenta espais especialment sorollosos. 
 
A continuació es presenta la fitxa resum de les exigències del DB HR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUM DE LES EXIGÈNCIES ESTABLERTES EN EL DB HR 
 

EXIGÈ NCI ES D’ AÏ LL AME N T ACÚS T I C 
 
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS 

 
a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans (en residencial privat) RA ≥ 33dBA 

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

El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor 

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA ≥ 50dBA 

entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA ≥ 45dBA 
 
RA ≥ 50dBA El recinte comparteix portes o 

finestres amb el recinte emissor 
paret del recinte protegit 

porta o finestra del recinte protegit RA ≥ 30dBA 

paret del recinte habitable* RA ≥ 50dBA 

porta o finestra del recinte habitable* RA ≥ 20dBA 

Separació entre una unitat d’ús i un recinte 
d’instal·lacions o d’activitat 

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA ≥ 55dBA 

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA ≥ 45dBA 

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor RA ≥ 50dBA 
 
TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR 

 
a soroll aeri 

F A Ç A N E S , CO BERT ES I T E RR ES EN CO N T AC T E AMB L ’ EXT E RIO R , D 2m,nT,Atr  en dBA D2m,nT,Atr 
en funció de l’Ld 
 
Quan el soroll al 
que estigui 
sotmès el 
tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors 
D2m,nT,Atr 
s’incrementaran 
en 4dBA. 

Ld ** dBA Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ administratiu 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld ≤ 60 30 30 30 30 

60 < Ld ≤ 65 32 30 32 30 

65 < Ld ≤ 70 37 32 37 32 

70 < Ld ≤ 75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 

** Per a les façanes que donin a patis d’illa tancats, patis interiors o les façanes no sotmeses directament a soroll de 
trànsit,  aeronaus, activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA 
 
MITGERES 

 
a soroll aeri 

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

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

 
SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS 

 
a soroll d’impacte 

 
a soroll aeri 

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

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w ≤ 65dB DnTA ≥ 50dBA 

 
entre el recinte emissor i recinte habitable 

 
no té exigència 

 
DnTA ≥ 45dBA 

Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat 

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w ≤ 60dB DnTA ≥ 55dBA 
 
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable 

 
L’nT,w ≤ 60dB 

 
DnTA ≥ 45dBA 

EXIGÈNC IES DE C O NTROL D E L TE MPS DE RE VE RBE R ACI Ó 

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

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

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

Restaurants i menjadors 0,9s 
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Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes 

Àrea d’absorció acústica equivalent 
A ≥ 0,2m2/m3 

EXIGÈNC IES DE SOROLL I VIBRAC ION S D E LES IN STA L · LAC ION S 

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través 
de punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 

El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 

El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

** Només aplicable als usos residencial i sanitari 
 
 
 RESUM DEL TIPUS D'EXIGÈNCIES ESTAB LERTES EN EL DB HR            
 

TIPUS D’EXIGÈNCIES D'AÏLLAMENT ACÚSTIC a soroll aeri a soroll 
d'impacte 

ELEMENTS RA DnT,A D2m,nT,Atr L'nT,w 
 

ELEMENTS DE SEPARACIÓ VERTICALS ENTRE UN RECINTE D'UNA 
UNITAT D'ÚS I UN ALTRE QUE NO PERTANY A LA UNITAT D'ÚS 

- entre un recinte habitable i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'ús 
- entre un recinte habitable i un d'instal·lacions o activitat 

  
≥ 45dBA   

- entre recinte protegit i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'ús 
- entre un recinte protegit i una zona comuna 

  
≥ 50dBA   

-  mur entre un recinte protegit i un recinte emissor si comparteixen una porta ≥ 45dBA    
-  porta compartida entre un recinte protegit i el recinte emissor ≥ 30dBA    
-  mur entre un recinte habitable i el recinte emissor si comparteixen una porta ≥ 50dBA    

- porta compartida entre un recinte habitable i el recinte emissor 

- entre un recinte protegit i un recinte d'instal·lacions o d'activitat 
≥ 20dBA    
 ≥ 55dBA 

ENVANS ≥ 33dBA    

ELEMENTS DE SEPARACIÓ HORITZONTALS ENTRE UN RECINTE D'UNA 
UNITAT D'ÚS I UN ALTRE QUE NO PERTANY A LA UNITAT D'ÚS 

- entre un recinte habitable i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'ús 
- entre un recinte habitable i un d'instal·lacions o activitat 

  
≥ 45dBA   

≤ 60dB 

-  entre un recinte protegit i un recinte emissor que no pertany a la unitat d'ús  ≥ 50dBA  ≤ 65dB 
-  entre un recinte protegit i un recinte d'instal·lacions o d'activitat  ≥ 55dBA  ≤ 60dB 

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L'EXTERIOR: 

Façanes, Cobertes i terres en contacte amb l'exterior 
   

Valor en 
funció d'Ld 

 

MITGERES en contacte amb l'exterior   ≥ 40dBA  
amb edifici veí construït (el conjunt dels dos tancaments)  ≥ 50dBA   

 
- RA:            Índex global de reducció acústica, ponderat A, d’un element constructiu. Els índex de reducció 

acústica es determinen mitjançant assaig de laboratori, no té en consideració les transmissions 
indirectes a través dels elements constructius, el que comporta que aquest valor no sigui contrastable 
amb una mesura realitzada “in situ”. Correspon al paràmetre d’aïllament acústic que definia la NBE- 
CA-88 i el D. 26/2006 d’Ecoeficiència. 

 
- DnT,A:        Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, entre recintes interiors. Té en compte les 

transmissions directes a través de l’element i les transmissions indirectes a través dels elements que 
comparteixen el recinte emissor i el recinte receptor. Si es fa necessari, aquest és un valor que pot ser 
verificable amb una mesura realitzada “in situ”. 

- D2m,nT,Atr:   Diferència de nivells estandarditzada, ponderada A, en façanes, cobertes i terres en contacte amb 
l’exterior per a soroll de trànsit. 

Si es fa necessari, aquest és un valor que pot ser verificable amb una mesura realitzada “in situ” mitjançant una mesura 
amb la font de soroll a 2m de la façana. 
 

- L’nT,w :      Nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat. Fa referència a la valoració global del nivell 
de pressió de soroll d’impactes, el que vol dir que és un valor que té en compte el soroll que es transmet 
per via directa a través de l’element constructiu i les transmissions indirectes que es produeixen a través 
dels elements que connecten els dos recintes (estructura, parets...) i per tant és un valor contrastable “in 
situ” quan es faci necessari. 

 
 

7. SALUBRITAT 
 
 
7.1. HS 2 - RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
El municipi no disposa d’ordenança especifica de residus, per tant es garantiran els paràmetres que determina el 
CTE. 
 
En relació al CTE i per edificis i locals per altres usos diferents a habitatges s’adoptaran criteris análogs als 
establerts en aquesta normativa. 
 
Magatzem de contenidors d’edifici i espai de reserva 
 
Tots els edificis han de disposar d’un espai pel emmagatzemant dels residus que es recullen porta per porta i per les 
fraccions que disposin de recollida centralitzada als contenidors de la via publica. 
 
Aquest espai estarà ubicat a una distancia del accés inferior a 25 m. Al edifici que ens ocupa aquest espai estarà 
situat a la planta baixa al local denominat magatzem. El recorregut des de aquest punt fins al carrer ha de disposar 
d’una amplada lliure de 1,20 m. 
 
La superfície útil del magatzem la calcularem en base a la següent expressió: 

S = 0,8 · P · ∑ (Tf  · G f  · Cf  · Mf ) 
 
Essent, 

S    La superfície útil [m
2
]; 

P    El nombre estimat d’ocupants habituals de l’edifici. 
Tf    El període de recollida de la fracció [dies]; 

Gf    E l  volum generat de la fracció per persona y dia [dm
3
/(persona·día)], que equival als següents valores: 

 

Paper / cartró 1,55 

Envases lleugers 8,40 

Matèria orgànica 1,50 

Vidre 0,48 

Varis 1,50 

Cf     el factor de contenidor [m
2
/l], que depèn de la capacitat del contenidor d’edifici que el servei de recollida exigeix per a 

cada fracció i que s’obté de la tabla 2.1; 
Taula 2.1 Factor de contenidor 

 

Capacitat del contenidor d’edifici 
en l 

Cf 

en m2/l 

120 0,0050 

240 0,0042 

330 0,0036 

600 0,0033 

800 0,0030 

1.100 0,0027 
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Mf un factor de majoració que s’utilitza para tenir en compte que no tots els ocupants de l’edifici separen els residus i que es 
igual a 4 per a la fracció varis i a 1 per a les demes fraccions. En l’ús que ens ocupa Mf per la fracció varis considerem que 
es 1. 

 

Amb independència de l’anterior, la superfície útil del magatzem ha de ser com a mínim la que permeti la manipulació adequada 
dels contenidors. 

 

Per tant, tenint en compte les dades del edifici i dels seus ocupants: 

 

S = 619,48 m2 

P = Nombre estimat dels ocupants, tenint en compte que entre els visitants i personal habitual (1 persona), 10 
persones generen residus. 

  Tf = 1 dia 

Gf    E l  volum generat de la fracció per persona y dia [dm
3
/(persona·día)], que equival als següents valores: 

 
Paper / cartró            31  dm3   
Envases lleugers 168  dm3 
Matèria orgànica   30  dm3 
Vidre    10  dm3 
Varis     30 dm3 

 

Per tant, 

S = 0,8 ⋅ P ⋅ ∑ (Tf  ⋅ Gf  ⋅ Cf  ⋅ Mf ) = 0,8 *  10 ( (1 * 31 * 0,005 * 1) + (1 * 168 * 0,0042 * 1) + (1 * 30 * 0,005 * 1) + (1 * 10 * 0,005 * 1) + (1 * 10 * 

0,005 * 1) ) = 8,9 m2 

(*) En l’ús que ens ocupa Mf per la fracció varis considerem que es 1. 

 

Per tant, reservarem un espai de magatzem de 8,9 m2 per ubicar els 5 contenidors de residus. 

 
Superfície de l’espai de reserva 
 
En l’edifici que ens ocupa no considerem necessari espai de reserva pels residus atenent a la utilització que es 
farà del mateix. 
 
Manteniment i conservació dels contenidors 
 
Es senyalitzaran els contenidors per a la identificació de cada fracció de residu i les normes d’utilització i 
manteniment següents: 
 
La neteja dels contenidors es realitzarà cada 3 dies. 
La desinfecció dels contenidors es realitzarà cada 1,5 mesos. 
La neteja del paviment del magatzem de residus es realitzarà cada dia. 
El rentat amb manega del paviment es realitzarà cada setmanes. 
La neteja de parets i portes cada 4 setmanes. 
La neteja general cada 6 mesos. 
La desinfecció, desinsectació i desratització del magatzem es realitzarà cada 1,5 mesos. 
 
En relació a Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’ecoeficiència en els edificis, aquest no contempla la seva 
aplicació a edifici com els que ens ocupa.  
 
7.2. HS 3 - QUALITAT DEL AIRE INTERIOR 
 
Donat que aquest capítol de CTE està dedicat bàsicament a habitatges, magatzems de residus, aparcaments i 
garatges, s’ha dimensionat la ventilació per obtenir una adequada qualitat de l’aire interior segons el Reglament 
de Instal·lacions Tèrmiques, que es mes adequat per l’ús que ens ocupa. 
 
La ventilació de l’edifici esta exposat a l’apartat 10.1 Memòria Climatització i ventilació. 
 

7.3. HS 4 - SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
Qualitat de l’aigua 
 
L’aigua utilitzada per abastir la instal·lació ha de complir amb les condicions que estableix la legislació vigent per al 
consum humà. 
 
Els materials a utilitzar no han de produir substancies nocives que excedeixin dels valors permesos pel RD 
140/2003. 
 
La xarxa d’aigua freda esta previst que sigui de polipropilè i la d’aigua calenta de multicapa. Es situarà una vàlvula 
de retorn després del comptador, així com una vàlvula de tall i una vàlvula amb aixeta de buidat. Les canonades 
d’aigua pujant per un petit pas d’instal·lacions i dona servei a 3 banys i a un escalfador disposat a la planta segona. 
Des de aquest escalfador es distribueix l’ACS als 3 banys. La instal·lació disposa també d’una aixeta d’aigua freda al 
terrat per realitzar tasques de manteniment. 
 
Les condicions mínimes de funcionament que s’han tingut a en compte han estat les de la taula 2.1 referent als 
cabals mínims instantanis per a cada aparell: 
 
 
 

 
Tipus d’aparell 

 

Cabal instantani mínim 
d’aigua freda 

[dm3/s] 

 

Cabal instantani mínim 
d’ACS 
[dm3/s] 

Lavabo 0,10 0,065 
Inodor amb cisterna 0,10 - 
Aigüera per neteja 0,20 0,10 
Aixeta aïllada 0,15 0,10 
   

 
Als punts de consum la pressió mínima ha de ser de 100 kPa i per fluxors i escalfadors de 150 kPa. 
 
En aquest cas no cal retorn d’ACS, doncs la distancia des de la canonada de anada fins el punt mes allunyat es 
inferior a 15m. 
 
Tots els aparells disposaran de aixetes de tall per l’aigua freda i l’ACS. 
 
Estalvi d’aigua 
 
Per tractar-se d’un us de publica concurrència, les aixetes dels lavabos i cisternes dels inodors disposaran de 
dispositius d’estalvi d’aigua. 
 
 
7.4. HS 5 - EVACUACIÓ D’AIGÜES 
 
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals disposa de dues xarxes separatives de aigües residuals i pluvials. 
 
La instal·lació d’aigües residuals recull les aigües dels banys i la de pluvials recull la de la pluja de les terrasses i la 
dels condensat de les màquines de clima procedent de la condensació de la humitat de l’aire ambient i per tant 
considerada com aigües blanques. 
 
Ambdues xarxes aniran a dues arquetes sifòniques situades al magatzem de planta baixa. Els ramals que baixen 
dels pisos finalitzaran a dos pous a planta baixa que son registrable si no son sifònics. 
 
 
Subsistemes de ventilació primària, secundaria i terciària 
 
Per la xarxa d’aigües residuals i pluvials d’edificis de menys de 7 plantes com es el cas no cal sistema de ventilació 
primària ni tampoc secundaria. 
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7.5 ANNEX DE CALCUL 
 
Fórmules Generals 
 
Utilitzarem les següents expressions: 
 
CANONADES HORIZONTALS 
 

Qll = 1/n S1/2 Rh
2/3 A  

Vll = 1/n S1/2 Rh
2/3   

 
On:  

Qll = Cabal amb conducte ple (m³/s). 

Vll = Velocitat a conducte ple (m/s). 

n = Coeficient de Manning (Adimensional). 
S = Pendent hidràulica (En tant per un).  
Rh = Radio hidràulic (m).  

A = Àrea de la secció recta (m²). 
 
Rh = 0.25 D.  

A = 0.7854 D².  
 

On: 
D = Altura del conducte (m). 

 
 
BAJANTES 
 

Q = 0.000315 r5/3 D8/3   
 

On: 
Q = Caudal (l/s). 
D = Diàmetre interior baixant (mm). 
r = 0.29 

 
 
 CANONADES A PRESION 
 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   

 
On: 

H = Altura piezomètrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/g = Altura de pressió (mca). 
g = Peso especifico fluid. 
r = Densitat fluid (kg/m³). 
g = Acceleració gravetat. 9,81 m/s². 
hf = Pèrdues d’altura piezomètrica, energia (mca). 

 
Canonades i vàlvules. 
 

hf = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q²  

f = 0,25 / [lg10( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   

Re = 4 x Q / ( x D x )   
 

On:  
f = Factor de fricció a canonades (adimensional). 
L = Longitud equivalent de canonada o vàlvula (m). 
D = Diàmetre de canonada (mm). 
Q = Cabal simultani o de pas (l/s). 
e = Rugositat absoluta canonada (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
n = Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s). 
r = Densitat fluid (kg/m³). 
 
 
 
 

Dades Generales 
      IM (mm/h) : 170  
        Tipo Edifici : Públic 
         Velocitat màxima (m/s): 

Canonades : 2  
Derivació individual : 2  
Ramal col·lector : 2  
Col·lector horitzontal : 2  

         Velocitat mínima (m/s): 
Canonades : 0,5  
Derivació individual : 0,5  
Ramal col·lector : 0,5  
Col·lector horitzontal: 0,5  

 
A continuació es presenten els resultats obtinguts per les diferents branques i nusos: 
 

Línia Nus 
Orig. 

Nus Dest. Lreal(m) Func.Tramo Material n Pte(%) Dn(mm) Dint(mm) Qll(l/s) Vll(m/s) Q(l/s) V(m/s) Y(mm) 

7 7 9 2,4 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
8 9 10 0,33 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
9 11 12 1,16 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,47 0,75 13,2 

12 14 15 0,38 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
13 14 16 2,44 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
14 16 17 0,38 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
16 18 19 1,14 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,47 0,75 13,2 
17 19 20 0,32 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,47 0,75 13,2 
19 0 22 0,35 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
20 0 23 2,46 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
21 23 24 0,33 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
23 18 11 3,44 Baixant PVC-C   125 120   1,151   
24 11 54 3,2 Baixant PVC-C   125 120   0,814   
30 30 32 1,35 Canonada PVC-C 0,009 2,5 80 76,4 5,755 1,26 1,051 0,97 22,08 

31 32 
Desguàs 
Maquina 
Auditori 

1,17 Canonada PVC-C 0,009 2,5 63 59,4 2,941 1,06 0,47 0,79 15,92 

32 32 33 3,4 Canonada PVC-C 0,009 2,5 63 59,4 2,941 1,06 0,94 0,94 22,99 
33 33 34 1,5 Canonada PVC-C 0,009 2,5 63 59,4 2,941 1,06 0,814 0,91 21,38 
34 34 35 8,03 Canonada PVC-C 0,009 2,5 63 59,4 2,941 1,06 0,665 0,87 19,25 

35 35 
Desguàs 
màquina 

botiga 
0,58 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

36 34 

Desguàs 
màquina 

sala 
infantil 

0,47 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

38 30 39 3,37 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 9,917 1,67 68,22 

39 39 Desguàs 
terrat 1,05 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 9,917 1,67 68,22 

42 42 
Desguàs 
màquina 

botiga 
0,95 Canonada PVC-C 0,009 2,5 63 59,4 2,941 1,06 0,47 0,79 15,92 

43 42 55 6,99 Canonada PVC-C 0,009 2,5 160 153,6 37,053 2 14,072 1,86 65,43 
50 50 51 3,25 Canonada PVC-C 0,009 2,5 63 59,4 2,941 1,06 0,665 0,87 19,25 
51 51 52 3,07 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

52 52 Desguàs 
fancoil 0,52 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

53 51 
Desguàs 

fancoil 0,46 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

54 50 Desguàs 
fancoil 0,31 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

54 53 54 0,32 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,47 0,75 13,2 
54 53 54 1,13 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,47 0,75 13,2 
49 73 50 2,19 Canonada PVC-C 0,009 2,5 63 59,4 2,941 1,06 0,814 0,91 21,38 
55 55 55 0,84 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,47 0,75 13,2 
18 18 0 4,36 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,665 0,83 26,39 
11 11 14 4,25 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,665 0,83 26,39 
55 7 54 4,17 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,665 0,83 26,39 
54 7 54 0,34 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

51 Desguàs 
split 26 0,82 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 
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52 30 Desguàs 
terrat 0,63 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 9,917 1,67 68,22 

37 33 
Desguàs 
màquina 

magatzem 
0,52 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

53 35 
Desguàs 
màquina 

Exposició 
10,01 Canonada PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47 0,79 20,24 

53 12 54 0,38 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,47 0,75 13,2 
53 55 30 2,1 Baixant PVC-C   160 153,6   15,583   
54 56 55 3,2 Baixant PVC-C   160 153,6   17,708   
55 57 56 3,44 Baixant PVC-C   160 153,6   17,708   

57 
Arqueta 
sifonica 
pluvials 

Sortida 
pluvials 

1,83 Canonada PVC-C 0,009 2,5 355 341 310,783 3,4 27,531 2,14(!!)* 67,86 

29 60 61 9,57 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,944 0,92 18,59 
61 26 63 4,3 Canonada PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 1,486 1,03 22,32 

60 63 
Sortida 

residuals 1,85 Canonada PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 1,486 1,03 22,32 

59 61 30 0,66 Canonada PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,944 0,92 18,59 
62 65 64 3,2 Canonada PVC-C   160 153,6   9,822   
63 66 65 3,44 Canonada PVC-C   160 153,6   9,822   
66 42 69 1,63 Canonada PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 14,072 1,72 70,35 
67 69 41 1,23 Canonada PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 14,072 1,72 70,35 

67 Desguàs 
local 

69 0,89 Canonada PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 0,47 0,7 13,94 

68 70 
Desguàs 
màquina 

exposició 
0,79 Canonada PVC-C 0,009 2 63 59,4 2,631 0,95 0,47 0,73 16,93 

68 41 71 13,21 Canonada PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 14,072 1,72 70,35 

69 71 
Arqueta 
sifònica 
pluvials 

1,06 Canonada PVC-C 0,009 2 355 341 277,972 3,04 27,531 1,98 71,95 

69 60 72 5,82 Canonada PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 2,125 1,06 29,67 
70 72 73 0,33 Canonada PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 2,125 1,06 29,67 
71 73 55 3,87 Canonada PVC-C 0,009 2 110 105,6 12,202 1,39 6,375 1,41 54,81 
73 74 75 4,36 Canaló PVC-C 0,009 0,5 250 240,2 27,298 1,2 9,822 0,93 68,46 
74 75 76 8,88 Canaló PVC-C 0,009 0,5 250 240,2 27,298 1,2 9,822 0,93 68,46 
75 76 64 12,72 Canaló PVC-C 0,009 0,5 250 240,2 27,298 1,2 9,822 0,93 68,46 
73 74 75 9,08 Canaló PVC-C 0,009 0,5 250 240,2 27,298 1,2 9,822 0,93 68,46 
74 75 76 4,27 Canaló PVC-C 0,009 0,5 250 240,2 27,298 1,2 9,822 0,93 68,46 
75 76 77 8,96 Canaló PVC-C 0,009 0,5 250 240,2 27,298 1,2 9,822 0,93 68,46 
76 77 78 1,79 Canaló PVC-C 0,009 0,5 250 240,2 27,298 1,2 9,822 0,93 68,46 
76 79 57 3,12 Baixant PVC-C   160 153,6   17,708   
75 78 26 3,48 Canaló PVC-C 0,009 0,5 125 120 4,29 0,76 1,41 0,57** 32,64 
76 78 18 0,12 Baixant PVC-C   125 120   1,41   
75 78 70 0,83 Canonada PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 9,822 1,57 57,45 
76 78 66 3,12 Baixant PVC-C   160 153,6   9,822   
76 79 71 3,77 Canonada PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 17,708 1,82 80,64 
75 70 55 1,01 Canonada PVC-C 0,009 2 160 153,6 33,141 1,79 14,072 1,72 70,35 

 

Nus Aparell 
Cota 
sobre 

planta(m) 

Cota 
total(m) 

Caudal(l/s) Uds Superf.Eva. 
(m2) 

7  0 9,76    
9  0 9,76    

10 Neteja 0 9,76  1  
11  0 6,56    
12  0 6,56    
14  0 6,56    
15 Rentamans 0 6,56  1  
16  0 6,56    
17 Neteja 0 6,56  1  
18  0 3,12    
19  0 3,12    
20 Inodor - cisterna 0 3,12  1  
0  0 3,12    

22 Rentamans 0 3,12  1  
23  0 3,12    

24 Neteja 0 3,12  1  
26  0 0    

Sortida 
residuals  0 0    

30  0 11,86    
30  0 9,76   20 

Desguàs 
Maquina 
Auditori 

Aparell climatització 0 11,86  1  

32  0 11,86    
33  0 11,86    
34  0 11,86    
35  0 11,86    

Desguàs 
Màquina 

botiga 
Aparell climatització 0 11,86  1  

Desguàs 
màquina 

sala 
infantil 

Aparell climatització 0 11,86  1  

39  0 11,86    
Desguàs 

terrat Desguàs sifònic 0 11,86  1 120 

41  0 0    
42  0 0    

Desguàs 
màquina 

botiga 
Aparell climatització 0 0  1  

Desguàs 
màquina 

exposició 
Aparell climatització 0 0  1  

Desguàs 
Split 

Aparell climatització 0 0  1  

50  0 9,76    
51  0 9,76    
52  0 9,76    

Desguàs 
fancoil 

Aparell climatització 0 9,76  1  

Desguàs 
fancoil Aparell climatització 0 9,76  1  

Desguàs 
fancoil 

Aparell climatització 0 9,76  1  

53  0 9,76    
54 Inodor - cisterna 0 9,76  1  
54  0 9,76    
55  0 0    
55  0 0  1  
54 Rentamans 0 9,76  1  

Desguàs 
local  0 0  1  

Desguàs 
terrat 

 0 11,86  1 120 

Desguàs 
màquina 

magatzem 
Aparell climatització 0 11,86  1  

Desguàs 
màquina 

Exposició 
Aparell climatització 0 11,86  1  

54 Inodor - cisterna 0 6,56  1  
55  0 9,76    
56  0 6,56    
57  0 3,12    

Arqueta 
sifònica 
pluvials 

 0 0    

Sortida 
pluvials 

 0 0    

60  0 9,76   25 
63  0 0    
61  0 9,76    
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64  0 9,76    
65  0 6,56    
66  0 3,12    
69  0 0    
70  0 0    
71  0 0    
72  0 9,76    
73  0 9,76    
74  0 9,76    
75  0 9,76    
76  0 9,76    
75  0 9,76    
76  0 9,76    
77  0 9,76    
78  0 9,76   208 
79  0 0    
78  3 3    
78  0 0    

 
 
 
8. ENLLUMENAT 
 
8.1. MEMORIA 
 
Per tal de aconseguir la màxima eficiència energètica totes les llumeneres seran LED’s excepte al magatzem i a 
la sala de màquines de clima.  
 
Planta baixa 
 
Botiga: S’instal·larà un rail amb projectors LED’s orientables i aplics LED’s fixes situats sobre la recepció. 
Magatzem: La il·luminació serà a base de fluorescents. 
Sala de màquines de climatització: La il·luminació serà a base de fluorescents. 
 
Planta primera 
 
No s’ha previst il·luminació, doncs forma part del projecte de expografía. 
 
Planta segona 
 
Auditori: S’instal·larà un rail amb projectors LED’s orientables. 
 
Planta tercera 
 
Sala infantil: S’instal·larà un rail amb projectors LED’s orientables. 
 
Escala: S’instal·laran aplics LED’s a la entrada de la sala d’exposició, auditori i de la sala de nens, així com 
llumeneres al replà i tires LED’s al passamà. 
 
Banys: S’instal·laran aplics LED,s accionats per 2 detectors de presencia amb temporitzador. 
Planta tercera 
 
Sala infantil: S’instal·larà un rail amb projectors LED’s orientables. 
 
Escala: S’instal·laran aplics LED’s a la entrada de la sala d’exposició, auditori i de la sala de nens, així com 
llumeneres al replà i tires LED’s al passamà. 
 
Banys: S’instal·laran aplics LED,s accionats per 2 detectors de presencia amb temporitzador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ELECTRICITAT 
9.1. MEMORIA 
 
La instal·lació elèctrica de l’edifici estarà composada per una escomesa general a planta baixa i els següents 
quadres elèctrics: 
 

-  Quadre general de planta baixa. 
-  Subquadre planta baixa magatzem 1 
-  Subquadre de planta primera. 
-  Subquadre de planta segona. 
-  Subquadre de planta tercera. 

Les línies i potencia es cada quadre i subquadre son les següents: 
 
Quadre general planta baixa 
Enllumenat botiga         900 W 
Enllumenat escala-terrat        1.500 W 
Enllumenat emergència edifici        1.100 W 
Enllumenat permanent ascensor      360 W 
Endolls botiga            1.000 W 
Alarma intrusió - incendis    1.000 W 
Escalfador P2                2.000 W 
Climatitzador botiga           500 W 
Maquina exterior botiga            2.000 W 
Climatitzador exposició    2.000 W 
Maquina exterior exposició         14.000 W 
Ascensor                  6.000 W 
Grup pressió BIE’s 10.000 W 
Quadre magatzem PB        4.100 W 
Quadre exposició P1      9.300 W 
Quadre auditori P2       11.800 W 
Quadre sala infantil P3      4.700 W 
 TOTAL....     72.260 W 
 
- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 9.660  
- Potencia Instal·lada Força (W): 62.600  
 
Subquadre planta baixa magatzem 1 
Enllumenat magatzem       300 W 
Endolls magatzem          2.500 W 
Clima magatzem            1.000 W 
Extractor magatzem         300 W 
 TOTAL....      4.100 W 
 
- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 300  
- Potencia Instal·lada Força (W): 3.800  
 
Subquadre planta primera 
Enllumenat exposició zona1          1.500 W 
Enllumenat exposició zona 2         1.500 W 
Endolls exposició zona 1        1.500 W 
Endolls exposició zona 2        1.500 W 
Expografía                3.000 W 
Bany P1                    300 W 
 TOTAL....      9.300 W 
 
- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 3.000  
- Potencia Instal·lada Força (W): 6300 
 
Subquadre planta segona 
Enllumenat auditori      2000 W 
Endolls auditori          2000 W 
Bany P2                    300 W 
Clima auditori            7500 W 
 TOTAL....     11800 W 
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- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 2000  
- Potencia Instal·lada Força (W): 9800  
 
Subquadre planta tercera 
Enllumenat sala infantil         500 W 
Endolls sala infantil          500 W 
Bany P3                    500 W 
Extracció sala infantil       300 W 
Fancoils sala infantil        400 W 
Maquina exterior sala infantil        2.500 W 
 TOTAL....      4.700 W 
 
- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 500  
- Potencia Instal·lada Força (W): 4.200  
 
 
9.2.  ANNEX DE CALCUL 
 
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIO 
 
Fórmules 
 
Farem servir las següents: 
Sistema Trifàsic 
I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = volts (V) 
Sistema Monofàsic: 
I = Pc / U x Cosϕ 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 Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = volts (V) 
En on: 
Pc = Potencia de Càlcul en Wats. 
L = Longitud de Càlcul en metros. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potencia. 
R = Rendiment. (Per línies motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactància por unitat de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductivitat Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Essent, 
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmsxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmsxmm²/m  
α = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables soterrats = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
Fórmules Sobrecàrregues  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
On: 
Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per los dispositius de protecció regulables, In es la intensitat de 
regulació escollida. 
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de protecció. En la pràctica I2 se toma igual: 
 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per los interruptores automàtics (1,45 In como 
màxim). 
 - a la intensitat de fusio en el temps convencional, per los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmules compensació energia reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofàsic - Trifàsic connexió estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifàsic connexió triangle).  
Essent:  
P  = Potencia activa instal·lació (kW).  
Q  = Potencia reactiva instal·lació (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angle de desfase de la instal·lació sense compensar.  
Ø2 = Angle de desfase que se vol aconseguir.  
U  = Tensió composada (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacitat condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmules Curtcircuit 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Essent, 
IpccI: intensitat permanent de c.c. en inicio de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
U: Tensió Trifàsica en V. 
Zt: Impedància total en mohm, aigües arriba del punto de c.c. (sense incloure la línia o circuit en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Essent, 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en kA. 
Ct: Coeficient de tensió. 
UF: Tensió Monofàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (por tant es igual a la impedància en origen mas 
la pròpia del conductor o línia). 
 
* La impedància total fins el punto de curtcircuit serà: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Essent, 
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Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistències de las línies aigües arriba fins el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactàncies de las línies aigües arriba fins el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistència de la línia en mohm. 
X: Reactància de la línia en mohm. 
L: Longitud de la línia en m. 
CR: Coeficient de Resistivitat. 

K: Conductivitat del metal. 
S: Secció de la línia en mm². 
Xu: Reactància de la línia, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Essent, 
tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 
Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor i de su aïllament. 
S: Secció de la línia en mm². 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Essent, 
tficc: temps de fusio de un fusible per una determinada intensitat de curtcircuit. 
IpccF: Intensitat permanent de c.c. en fi de línia en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Essent, 
Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per protecció por fusibles) 
UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 
S: Secció del conductor (mm²) 
Xu: Reactància por unitat de longitud (mohm/m). En conductores aïllats sol ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el Coeficient de tensió. 
CR = 1,5: Es el Coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusio en ampers de fusibles en 5 sg. 

 
* Corba válida.(Per protecció de Interruptores automàtics dotats de Relé electromagnètic). 
 
CORBA B   IMAG = 5 In 
CORBA C   IMAG = 10 In 
CORBA D I MA   IMAG = 20 In 
 
 
Fórmules Embarrats  
 
Càlcul electrodinàmic 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wi · n)  
Essent,  
σmax: Tensió màxima en las pletines (kg/cm²)  
Ipcc: Intensitat permanent de c.c. (kA)  
L: Separació entre recolzaments (cm)  
d: Separació entre pletines (cm)  
n: nº de pletines por fase  
Wi: Mòdul resistent por pletina eje i-i (cm³)  
σadm: Tensió admissible material (kg/cm²)  
 
 

 
Comprovació por sol·licitació tèrmica en curtcircuit 
 
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc)  
Essent,  
Ipcc: Intensitat permanent de c.c. (kA)  
Icccs: Intensitat de c.c. suportada por el conductor durant el temps de duració del c.c. (kA)  
S: Secció total de las pletines (mm²)  
tcc: Temps de duració del curtcircuit (s)  
Kc: Constant del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmules Resistència Terra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Essent,  
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
P: Perímetre de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Essent,  
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor soterrat horitzontalment 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Essent,  
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Associació en perl·lel de varis elèctrodes 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Essent,  
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las piquetes (m)  
P: Perímetre de las plaques (m)  
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DEMANDA DE POTENCIES 
 
- Potencia total instal·lada: 
 
Enllumenat  botiga         900 W 
Enll.escala-terrat        1500 W 
Enll.emerg.edifici        1100 W 
Enllum.perm.ascens.        360 W 
Llums façana              1000 W 
Endolls botiga            1000 W 
Alarma intrus-incen        500 W 
Termo P2                  2000 W 
Climatitz.botiga           500 W 
Maq.ext.botiga            2000 W 
Climatitz.exposicio       2000 W 
Maq.ext.exposic.         14000 W 
Ascensor                  6000 W 
Grup pressió BIE's       10000 W 
Quadre magatzem PB        4100 W 
Quadre exposició P1       9300 W 
Quadre auditori P2       11800 W 
Quadre s.infant. P3       4700 W 
 TOTAL....     72760 W 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10660  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 62100  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 64291.84  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 80364.8  
 
Càlcul de la ACOMETIDA 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: Soterrats Bajo Tub (R.Subt) 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 72760 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47 i ITC-BT-44):  

14000x1.25+42466=59966 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 

I=59966/1,732x400x0.8=108.2 A. 
Se escullen conductores Unipolars 3x50/25mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - Libre de halògens i baixa emissió de fums opacs i gases 
corrosius -. Desig. UNE: XZ1 
I.ad. a 25°C (Fc=1)  155 A. segons ITC-BT-07  
Diàmetre exterior tub: 110 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 56.67 
e(parcial)=5x59966/50.7x400x50=0.3 V.=0.07 % 
e(total)=0.07% ADMIS (2% MAX.) 
 
 
Càlcul de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar:762760 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47 i ITC-BT-44):  

14000x1.25+42466=59966 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 
I=59966/1,732x400x0.8=108.2 A. 
Se escullen conductores Unipolars 4x50+TTx25mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  124 A. segons ITC-BT-19  

Dimensions canal: 150x40 mm. Secció útil: 3790 mm². 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 67.03  
Temperatura cable (ºC): 65.67  
e(parcial)=0.5x59966/49.18x400x50=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.01% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
Fusibles Int. 125 A.  
 
Càlcul de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 72760 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47 i ITC-BT-44):  
14000x1.25+42466=59966 W.(Coef. de Simult.: 0.75 ) 
 
I=59966/1,732x400x0.8=108.2 A. 
Se escullen conductores Unipolars 4x35+TTx16mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  124 A. segons ITC-BT-19  
Dimensió canal: 110x40 mm. Secció util: 2780 mm2. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 78.07  
e(parcial)=10x59966/47.23x400x35=0.91 V.=0.23 % 
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 116 
 
Càlcul de la Línia: Enllumenat 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 2400 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
3600 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3600/230x1=15.65 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  32 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 51.96  
e(parcial)=2x0.3x3600/51.53x230x4=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Enllumenat  botiga 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
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- Potencia a instal·lar: 900 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
900 W. 
 
I=900/230x1=3.91 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 16 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 42.81  
e(parcial)=2x15x900/53.23x230x1.5=1.47 V.=0.64 % 
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Càlcul de la Línia: Enll.escala-terrat 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 1500 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  

1500x1.8=2700 W. 
 

I=2700/230x1=11.74 A  
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 51.96  
e(parcial)=2x40x2700/51.53x230x2.5=7.29 V.=3.17 % 
e(total)=3.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Càlcul de la Línia: Enllum. emergència 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 1460 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
2388 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=2388/230x1=10.38 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 49.36  
e(parcial)=2x0.3x2388/52x230x2.5=0.05 V.=0.02 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 

Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Enll.emerg.edifici 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 1100 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  

1100x1.8=1980 W. 
 

I=1980/230x1=8.61 A 
Se escullen conductores Unipolars 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15.5 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 16 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 55.42  
e(parcial)=2x40x1980/50.91x230x1.5=9.02 V.=3.92 % 
e(total)=4.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Càlcul de la Línia: Enllum.perm.ascens. 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 360 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
60x1.8+300=408 W. 
 
I=408/230x1=1.77 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 16 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.58  
e(parcial)=2x20x408/53.66x230x1.5=0.88 V.=0.38 % 
e(total)=0.6% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Càlcul de la Línia: Endolls botiga 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 1000 W. 
- Potencia de càlcul: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 43.05  
e(parcial)=2x15x1000/53.18x230x2.5=0.98 V.=0.43 % 
e(total)=0.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Alarma intrus-incen 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 500 W. 
- Potencia de càlcul: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.76  
e(parcial)=2x15x500/53.63x230x2.5=0.49 V.=0.21 % 
e(total)=0.41% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Termo P2 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 2000 W. 
- Potencia de càlcul: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 52.21  
e(parcial)=2x20x2000/51.49x230x2.5=2.7 V.=1.17 % 
e(total)=1.37% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
 

Càlcul de la Línia: Climatitz.botiga 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 500 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
500x1.25=625 W. 
 
I=625/230x0.8x1=3.4 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 41.19  
e(parcial)=2x15x625/53.54x230x2.5x1=0.61 V.=0.26 % 
e(total)=0.46% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Maq.ext.botiga 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 2000 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
2000x1.25=2500 W. 
 
I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se escullen conductores Unipolars 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 42.54  
e(parcial)=30x2500/53.28x400x2.5x1=1.41 V.=0.35 % 
e(total)=0.55% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Climatitz.exposicio 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 2000 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
2000x1.25=2500 W. 
 
I=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A. 
Se escullen conductores Unipolars 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
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resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 42.54  
e(parcial)=20x2500/53.28x400x2.5x1=0.94 V.=0.23 % 
e(total)=0.43% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Maq.ext.exposic. 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 14000 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
14000x1.25=17500 W. 
 
I=17500/1,732x400x0.8x1=31.57 A. 
Se escullen conductores Unipolars 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 25 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 78.46  
e(parcial)=30x17500/47.17x400x6x1=4.64 V.=1.16 % 
e(total)=1.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Ascensor 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 6000 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
6000x1.25=7500 W. 
 
I=7500/1,732x400x0.8x1=13.53 A. 
Se escullen conductores Unipolars 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 25 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 47.06  
e(parcial)=15x7500/52.43x400x6x1=0.89 V.=0.22 % 
e(total)=0.42% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protecció diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC. 
Càlcul de la Línia: Quadre magatzem PB 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 4100 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47 i ITC-BT-44):  
1000x1.25+2280=3530 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=3530/230x0.8=19.18 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  39 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 25 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 52.1  
e(parcial)=2x50x3530/51.51x230x6=4.97 V.=2.16 % 
e(total)=2.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protecció Tèrmica en Principio de Línia 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protecció Tèrmica en Fial de Línia 
I. de Corte en Carga Int. 20 A.  
 
SUBQUADRE  
Quadre magatzem PB  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instal·lada: 
 
Enllumenat magatzem        300 W 
Endolls magatzem          2500 W 
Clima magatzem            1000 W 
Extractor magatzem         300 W 
 TOTAL....      4100 W 
 
- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 300  
- Potencia Instal·lada Força (W): 3800  
 
 
Càlcul de la Línia: Enllumenat magatzem 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 300 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
300 W. 
 
I=300/230x1=1.3 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 16 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.31  
e(parcial)=2x20x300/53.71x230x1.5=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=2.64% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Endolls magatzem 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 2500 W. 
- Potencia de càlcul: 2500 W. 
 
I=2500/230x0.8=13.59 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 59.07  
e(parcial)=2x20x2500/50.28x230x2.5=3.46 V.=1.5 % 
e(total)=3.86% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Clima magatzem 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 1000 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
1000x1.25=1250 W. 
 
I=1250/230x0.8x1=6.79 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 44.77  
e(parcial)=2x20x1250/52.86x230x2.5x1=1.65 V.=0.72 % 
e(total)=3.07% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Extractor magatzem 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 300 W. 

- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
300x1.25=375 W. 
 
I=375/230x0.8x1=2.04 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.43  
e(parcial)=2x8x375/53.69x230x2.5x1=0.19 V.=0.08 % 
e(total)=2.44% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Quadre exposició P1 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 9300 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
7440 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=7440/230x0.8=40.43 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x16+TTx16mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  72 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 32 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 55.77  
e(parcial)=2x50x7440/50.85x230x16=3.98 V.=1.73 % 
e(total)=1.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protecció Tèrmica en Principio de Línia 
I. Mag. Bipolar Int. 50 A.  
Protecció Tèrmica en Fial de Línia 
I. de Corte en Carga Int. 50 A.  
 
SUBQUADRE  
Quadre exposició P1  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instal·lada: 
 
Enllum exp.zona1          1500 W 
Enllum exp.zona 2         1500 W 
Endolls exp.zona 1        1500 W 
Endolls exp.zona 2        1500 W 
Expografía                3000 W 
Bany P1                    300 W 
 TOTAL....      9300 W 
 
- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 3000  
- Potencia Instal·lada Força (W): 6300  
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Càlcul de la Línia: Enllum exp.zona1 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 1500 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 44.39  
e(parcial)=2x30x1500/52.93x230x2.5=2.96 V.=1.29 % 
e(total)=3.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Enllum exp.zona 2 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 1500 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
1500 W. 
 
I=1500/230x1=6.52 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 44.39  
e(parcial)=2x30x1500/52.93x230x2.5=2.96 V.=1.29 % 
e(total)=3.21% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Endolls exp.zona 1 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 1500 W. 
- Potencia de càlcul: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 

resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 46.87  
e(parcial)=2x20x1500/52.46x230x2.5=1.99 V.=0.86 % 
e(total)=2.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Endolls exp.zona 2 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 1500 W. 
- Potencia de càlcul: 1500 W. 
 
I=1500/230x0.8=8.15 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 46.87  
e(parcial)=2x20x1500/52.46x230x2.5=1.99 V.=0.86 % 
e(total)=2.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Expografía 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 3000 W. 
- Potencia de càlcul: 3000 W. 
 
I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 67.46  
e(parcial)=2x20x3000/48.89x230x2.5=4.27 V.=1.86 % 
e(total)=3.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
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Càlcul de la Línia: Bany P1 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 300 W. 
- Potencia de càlcul: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x20x300/53.72x230x2.5=0.39 V.=0.17 % 
e(total)=2.1% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Quadre auditori P2 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 11800 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47 i ITC-BT-44):  
7500x1.25+1940=11315 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=11315/1,732x400x0.8=20.42 A. 
Se escullen conductores Unipolars 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 25 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 56.08  
e(parcial)=50x11315/50.8x400x6=4.64 V.=1.16 % 
e(total)=1.36% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protecció Tèrmica en Principio de Línia 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
Protecció Tèrmica en Fial de Línia 
I. de Corte en Carga Int. 25 A.  
 
SUBQUADRE  
Quadre auditori P2  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instal·lada: 
 
Enllumenat auditori       2000 W 
Endolls auditori          2000 W 
Bany P2                    300 W 
Clima auditori            7500 W 
 TOTAL....     11800 W 
 

- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 2000  
- Potencia Instal·lada Força (W): 9800  
 
 
Càlcul de la Línia: Enllumenat auditori 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 2000 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
2000 W. 
 
I=2000/230x1=8.7 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE, Apantallat. Desig. UNE: RVKV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 16 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 53.89  
e(parcial)=2x20x2000/51.19x230x1.5=4.53 V.=1.97 % 
e(total)=3.33% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Endolls auditori 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 2000 W. 
- Potencia de càlcul: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 52.21  
e(parcial)=2x20x2000/51.49x230x2.5=2.7 V.=1.17 % 
e(total)=2.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Bany P2 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 300 W. 
- Potencia de càlcul: 300 W. 
 
I=300/230x0.8=1.63 A. 
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Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.27  
e(parcial)=2x20x300/53.72x230x2.5=0.39 V.=0.17 % 
e(total)=1.53% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Clima auditori 
 
- Tensió de servei:  400 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 7500 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
7500x1.25=9375 W. 
 
I=9375/1,732x400x0.8x1=16.92 A. 
Se escullen conductores Unipolars 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 25 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 51.04  
e(parcial)=20x9375/51.7x400x6x1=1.51 V.=0.38 % 
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Quadre s.infant. P3 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 5200 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47 i ITC-BT-44):  
2500x1.25+1980=5105 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 
 
I=5105/230x0.8=27.74 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  54 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 25 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 53.2  
e(parcial)=2x50x5105/51.31x230x10=4.33 V.=1.88 % 
e(total)=2.08% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protecció Tèrmica en Principio de Línia 

I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Protecció Tèrmica en Fial de Línia 
I. de Corte en Carga Int. 32 A.  
 
SUBQUADRE  
Quadre s.infant. P3  
 
DEMANDA DE POTENCIES 
 
- Potencia total instal·lada: 
 
Enll.sala infantil         500 W 
End.sala infantil          500 W 
Bany P3                    500 W 
Extraccio s.infanti        300 W 
Fancoils s.infantil        400 W 
Maq.ext s.infantil        2500 W 
 TOTAL....      4700 W 
 
- Potencia Instal·lada Enllumenat (W): 500  
- Potencia Instal·lada Força (W): 4700  
 
 
Càlcul de la Línia: Enll.sala infantil 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 500 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-44):  
500x1.8=900 W. 
 
I=900/230x1=3.91 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 16 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 42.81  
e(parcial)=2x20x900/53.23x230x1.5=1.96 V.=0.85 % 
e(total)=2.93% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: End.sala infantil 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 500 W. 
- Potencia de càlcul: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
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Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.76  
e(parcial)=2x15x500/53.63x230x2.5=0.49 V.=0.21 % 
e(total)=2.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Bany P3 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instal·lar: 500 W. 
- Potencia de càlcul: 500 W. 
 
I=500/230x0.8=2.72 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.76  
e(parcial)=2x20x500/53.63x230x2.5=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=2.36% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Extraccio s.infanti 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 300 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
300x1.25=375 W. 
 
I=375/230x0.8x1=2.04 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.43  
e(parcial)=2x15x375/53.69x230x2.5x1=0.36 V.=0.16 % 
e(total)=2.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Fancoils s.infantil 
 
- Tensió de servei:  230 V. 

- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 400 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  

400x1.25=500 W. 
 

I=500/230x0.8x1=2.72 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  22 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 40.64  
e(parcial)=2x20x500/53.65x230x2.5x1=0.65 V.=0.28 % 
e(total)=2.23% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
Càlcul de la Línia: Maq.ext s.infantil 
 
- Tensió de servei:  230 V. 
- Canalització: A1-Unip.Tubs Encast.,Paret Aïll. 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instal·lar: 2500 W. 
- Potencia de càlcul:  (Segons ITC-BT-47):  
2500x1.25=3125 W. 
 
I=3125/230x0.8x1=16.98 A. 
Se escullen conductores Unipolars 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivell Aïllament, Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendi i emissió fums i opacitat reduïda, 
resistent al foc -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  30 A. segons ITC-BT-19  
Diàmetre exterior tub: 20 mm. 
 
Caiguda de tensió: 
Temperatura cable (ºC): 56.02  
e(parcial)=2x20x3125/50.81x230x4x1=2.67 V.=1.16 % 
e(total)=3.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Tèrmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protecció diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Classe AC. 
 
CALCULO DE EMBARRADO QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCION  
 
Dades  
 
- Metal: Cu  
- Estado pletines: nues  
- nº pletines por fase: 1  
- Separació entre pletines, d(cm): 10  
- Separació entre recolzaments, L(cm): 25  
- Temps duració c.c. (s): 0.5  
 
Pletina adoptada 
 
- Secció (mm²): 120  
- Ancho (mm): 40  
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- Espessor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wi, Ii (cm3,cm4) : 0.8, 1.6, 0.06, 0.009  
- I. admissible del embarrado (A): 420  
 
a) Càlcul electrodinàmic 
 
 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wi · n) =7.67² · 25² /(60 · 10 · 0.06 · 1) = 1021.095 <= 1200 kg/cm² Cu  
 
b) Càlcul tèrmic, por intensitat admissible 
 
 Ical = 91.17 A  
 Iadm = 420 A  
 
 
c) Comprovació por sol·licitació tèrmica en curtcircuit 
 
 Ipcc = 7.67 kA  
 Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 120 · 1 / (1000 · √0.5) = 27.83 kA  
 
 
Els resultats obtinguts se reflexen en las següents taules: 
 
Quadre General de Comandament i Protecció  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

ACOMETIDA 59966 5 3x50/25Cu 108.2 155 0.07 0.07 110 
LINEA GENERAL 

ALIMENT. 
59966 0.5 4x50+TTx25Cu 108.2 151 0.01 0.01 150x40 

DERIVACION IND. 59966 10 4x35+TTx16Cu 108.2 124 0.23 0.23 110x40 
Enllumenat 3600 0.3 2x4+TTx4Cu 15.65 32 0.02 0.25 20 

Enllumenat  botiga 900 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 17.5 0.64 0.89 16 
Enll.escala-terrat 2700 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.74 24 3.17 3.42 20 

Ennlum.emergencia 2388 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 10.38 24 0.02 0.26 20 
Enll.emerg.edifici 1980 40 2x1.5+TTx1.5Cu 8.61 15.5 3.92 4.18 16 

Enllum.perm.ascens. 408 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.77 17.5 0.38 0.64 16 
Llums façana 1000 105 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 20 2.98 3.21 20 

Endolls botiga 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 24 0.43 0.66 20 
Alarma intrus-incen 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 24 0.21 0.45 20 

Termo P2 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 24 1.17 1.4 20 
Climatitz.botiga 625 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 24 0.26 0.5 20 
Maq.ext.botiga 2500 30 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 22 0.35 0.59 20 

Climatitz.exposicio 2500 20 4x2.5+TTx2.5Cu 4.51 22 0.23 0.47 20 
Maq.ext.exposic. 17500 30 4x6+TTx6Cu 31.57 39 1.14 1.37 25 

Ascensor 7500 15 4x6+TTx6Cu 13.53 39 0.22 0.46 25 
Grup pressió BIE's 12500 25 4x4+TTx4Cu 22.55 25 1.04 1.28 25 

Quadre magatzem PB 3530 50 2x6+TTx6Cu 19.18 41 2.15 2.38 25 
Quadre exposició P1 7440 50 2x16+TTx16Cu 40.43 77 1.72 1.95 32 

Quadre auditori P2 11315 50 4x6+TTx6Cu 20.42 39 1.15 1.38 25 
Quadre s.infant. P3 4705 50 2x10+TTx10Cu 25.57 57 1.71 1.95 25 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

LINEA GENERAL 
ALIMENT. 

0.5 4x50+TTx25Cu 12 50 5335.01 1.8 0.112 214.67 125 

DERIVACION IND. 10 4x35+TTx16Cu 11.84 15 3850.8 1.69   125;C 
Enllumenat 0.3 2x4+TTx4Cu 8.55  3584.32 0.03    

Enllumenat  botiga 15 2x1.5+TTx1.5Cu 7.96 10 340.68 0.4   10;C 
Enll.escala-terrat 40 2x2.5+TTx2.5Cu 7.96 10 220.58 2.63   16;C 

Ennlum.emergencia 0.3 2x2.5+TTx2.5Cu 8.55  3440.92 0.01    
Enll.emerg.edifici 40 2x1.5+TTx1.5Cu 7.64 10 135.37 2.51   10;C 

Enllum.perm.ascens. 20 2x1.5+TTx1.5Cu 7.64 10 260.74 0.68   10;C 
Llums façana 105 2x2.5+TTx2.5Cu 8.55 10 87.41 16.73   10;B 

Endolls botiga 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.55 10 540.51 0.44   16;C 
Alarma intrus-incen 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.55 10 540.51 0.44   16;C 

Termo P2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.55 10 419.7 0.73   16;C 

Climatitz.botiga 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.55 10 540.51 0.44   16;C 
Maq.ext.botiga 30 4x2.5+TTx2.5Cu 8.55 10 290.02 1.52   16;C 

Climatitz.exposicio 20 4x2.5+TTx2.5Cu 8.55 10 419.7 0.73   16;C 
Maq.ext.exposic. 30 4x6+TTx6Cu 8.55 10 631.35 1.85   32;C 

Ascensor 15 4x6+TTx6Cu 8.55 10 1088.22 0.62   25;D 
Grup pressió BIE's 25 4x4+TTx4Cu 8.55 10 521.74 1.2   25;C 

Quadre magatzem PB 50 2x6+TTx6Cu 8.55 10 404.62 4.5   20;C 
Quadre exposició P1 50 2x16+TTx16Cu 8.55 10 921.62 6.16   50;C 

Quadre auditori P2 50 4x6+TTx6Cu 8.55 10 404.62 4.5   25;C 
Quadre s.infant. P3 50 2x10+TTx10Cu 8.55 10 631.35 5.13   32;C 

          
 
Subcuadro Quadre magatzem PB  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Enllumenat magatzem 300 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.3 17.5 0.28 2.67 16 
Endolls magatzem 2500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 24 1.49 3.87 20 

Clima magatzem 1250 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 24 0.71 3.1 20 
Extractor magatzem 375 8 2x2.5+TTx2.5Cu 2.04 24 0.08 2.47 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

Enllumenat magatzem 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.9 4.5 166.02 1.67   10;C 
Endolls magatzem 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.9 4.5 217.28 2.71   16;C 

Clima magatzem 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.9 4.5 217.28 2.71   16;C 
Extractor magatzem 8 2x2.5+TTx2.5Cu 0.9 4.5 300.86 1.41   16;C 

 
Subcuadro Quadre exposició P1  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Enllum exp.zona1 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 24 1.28 3.23 20 
Enllum exp.zona 2 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 24 1.28 3.23 20 
Endolls exp.zona 1 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 24 0.86 2.81 20 
Endolls exp.zona 2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 24 0.86 2.81 20 

Expografía 3000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 24 1.83 3.78 20 
Bany P1 300 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 24 0.17 2.12 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

Enllum exp.zona1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.05 4.5 233.62 2.34   10;C 
Enllum exp.zona 2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 2.05 4.5 233.62 2.34   10;C 
Endolls exp.zona 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.05 4.5 311.04 1.32   16;C 
Endolls exp.zona 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.05 4.5 311.04 1.32   16;C 

Expografía 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.05 4.5 311.04 1.32   20;C 
Bany P1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.05 4.5 311.04 1.32   16;C 

 
Subcuadro Quadre auditori P2  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Enllumenat auditori 2000 20 2x1.5+TTx1.5Cu 8.7 17.5 1.96 3.34 16 
Endolls auditori 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 24 1.17 2.55 20 

Bany P2 300 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.63 24 0.17 1.55 20 
Clima auditori 9375 20 4x6+TTx6Cu 16.92 39 0.38 1.76 25 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

Enllumenat auditori 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.9 4.5 166.02 1.67   10;C 
Endolls auditori 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.9 4.5 217.28 2.71   16;C 

Bany P2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.9 4.5 217.28 2.71   16;C 
Clima auditori 20 4x6+TTx6Cu 0.9 4.5 297.68 8.31   20;C 
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Subcuadro Quadre s.infant. P3  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

Enll.sala infantil 900 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 17.5 0.85 2.8 16 
End.sala infantil 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 24 0.21 2.16 20 

Bany P3 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 24 0.28 2.23 20 
Extraccio s.infanti 375 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.04 28 0.16 2.11 20 
Fancoils s.infantil 500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 24 0.28 2.23 20 
Maq.ext s.infantil 3125 20 2x4+TTx4Cu 16.98 32 1.15 3.1 20 

 
Cortocircuito  

Denominación Longitu
d (m) 

Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curva  
válida 

Enll.sala infantil 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.4 4.5 194.73 1.21   10;C 
End.sala infantil 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.4 4.5 314.3 1.29   16;C 

Bany P3 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.4 4.5 269.22 1.76   16;C 
Extraccio s.infanti 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.4 4.5 314.3 1.29   16;C 
Fancoils s.infantil 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.4 4.5 269.22 1.76   16;C 
Maq.ext s.infantil 20 2x4+TTx4Cu 1.4 4.5 343.01 2.78   20;C 

  
CALCUL DE LA POSADA A TERRA 
  
- La Resistivitat del terreny es 300 ohmsxm. 
- L’elelectrode  en  la  posada a  terra  del  edifici ESTÀ constituida ples següents elements: 
 
 
 M. conductor de Cu nù  35 mm²  54 m.  
 5 Piquetes verticals de Coure 15 mm i 2m de longitud  
 
Amb el que s’obtindrá una resistència de terra de 17.65  ohms. 
 
Els conductors de protecció s’han calculat adequadament i segons la ITC-BT-18, en  l’apartat del càlcul de 
circuits. 
 
Així mateix cap assenyalar que la linea principal de  terra  no serà inferior a 16 mm² en Cu, i la linea de enllaç 
amb el terra, no serà inferior a 25 mm² en Cu. 
 
 
TARIFA ELECTRICA A CONTRACTAR 
 
L’Ajuntament de Vilafranca de Vilafranca està interessat en instal·lar una TMF- 10 amb possibilitat d’una 
contractació màxima de 55 kW. 
 
No obstant, donada la potencia inicial necessària, la potencia a contractar serà la següent:  
 
 
- TARIFA MERCADO LIBRE  
- Tarifa de accés: 3.0A, BT P>15 kW 3P  
 
- Potencia contractada Període tarifari P1 (kW): 35  
- Potencia base de facturació Període tarifari P1 (kW): 35  
- Potencia contractada Període tarifari P2 (kW): 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.3.  PLEC DE CONDICIONS 
 
9.3.1 Introducció. 
El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals s’hauran de realitzar les 
instal·lacions elèctriques descrites. 
 
Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten les bases sobre normativa, 
especificacions de materials, execució, proves, posta en marxa i control de qualitat. 
 
9.3.2. Reglaments. 
- Decrets, Ordres i Normes. 
Totes les unitats d’instal·lació que s’executin, es faran observant i complint els preceptes contemplats en els 
següents reglaments: 
Reial Decret 3275/1982 Reglament sobre Condicions de 12 de Novembre: Tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. 
Decret 842/2002 de 2 d’agost: Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Instruccions Complementàries. 
Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE següents: 
- IER (Xarxa Exterior) 
- IET (Centre de Transformació) 
- IEB (Baixa Tensió) 
- IEE (Enllumenat Exterior) 
- IEI (Enllumenat Interior) 
- IAA (Antenes) 
- IAM (Megafonia) 
- IAT (Telefonia) 
- IEP (Posta a terra) 
- IPP (Parallamps) 
 
Normes UNE: - Les que corresponguin. 
Decret 2414/1961 de la Presidència del Govern 30-11-61. 
- Reglament d’Activitats 
- molestes, insalubres, nocives i perilloses 7-12-61. 
- Correcció d’errors 7-3-62. 
- Instruccions Complementàries. 
Reial Decret 2177/1996 de 4 d’Octubre: 
- Normes Bàsiques de l’Edificació. 
- NBE-CPI-96, sobre condicions de Protecció contra Incendis en els Edificis. 
Normes Britàniques: 
(Britsh Standard Code of Practice CP326.1.965) i Americanes (ASA-C5.1- 1.965) sobre materials de 
Parallamps. 
Normes UNE 20-062-73 i 20-392-75 Aparells autònoms d’enllumenat de seguretat. 
Normes MV. i Instruccions, del Ministeri de l’Habitatge, sobre Enllumenat Públic. 
 
9.3.3. Documentació Tècnica de Referència. 
La documentació tècnica de referència haurà d’observar-se en el curs de la realització de les diferents unitats 
d’instal·lacions per tal d’aconseguir el nivell de qualitat proposat. 
1.- Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball. 
2.- Les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 
3.- Normes DIN 5035 per a enllumenat d’interiors. 
4.- Recomanacions dels fabricants d’equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la Direcció 
Facultativa de la Indústria. 
5.- Equips d’importació. Podran exigir-se els certificats d’origen i les proves necessàries a càrrec de 
l’instal·lador, per comprovar que segueixen els preceptes marcats per la Reglamentació Espanyola. 
 
1.3.4. Disposicions i Ordenances Locals. 
Així mateix, totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, s’ajustaran a les disposicions i ordenances vigents que 
regeixin en el Municipi i/o Comunitat Autònoma on estigui ubicada l’ obra. 
1.- Ministeri d’Indústria i Energia. 
2.- Governació Autonòmica. 
3.- Normes particulars de la Companyia Subministradora de Flux Elèctric. 
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9.3.5. Plànols i Especificacions. 
- Plànols i Especificacions del Projecte. 
Els plànols i especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la 
realització de la instal·lació Les especificacions regiran amb preferència als plànols. 
Els materials i el seu muntatge, que no es citin en els plànols i especificacions, però que vagin implícits 
lògicament i siguin necessaris per l’execució correcta de la instal·lació, es consideraran com inclosos. 
 
L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de la instal·lació, haurà de confrontar els plànols i especificacions i 
informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que trobi. 
No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es formuli verbalment. 
En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte i, 
en base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge. 
 
- Plànols de Muntatge. 
Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva 
comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva 
correcta interpretació, construcció i muntatge. 
Qualsevol treball executat, sense l’esmentada comprovació, anirà a compte de l’instal·lador i assumirà el risc del 
mateix. 
Els plànols de muntatge es faran en base a la documentació del projecte i considerant les modificacions que hi 
hagués durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 
 
9.3.6 Execució del Treball. 
- General. 
Tots els tipus de treball d’aquesta instal·lació es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la 
documentació tècnica de referència a 1.2 i 1.3 i, particularment, amb les normes de pràctiques recomanades pels 
fabricants dels equips i materials en qüestió. 
 
- Requisits previs. 
Quan sigui necessari, o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per la 
Direcció Facultativa, els següents documents: 
1 Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris com a complement als d’ aquest projecte. 
2 Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar. 
3 Mostres dels materials que se requereixin, amb el temps suficient per ser revisats i aprovats abans del seu 
proveïment. 
 
Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser 
sotmesos a la seva aprovació a mesura que siguin necessaris, amb quinze dies d’antelació a la data d’ 
execució prevista. 
 
- Protecció dels equips i materials. 
Durant l’execució l’instal·lador haurà de tenir cura dels equips i materials protegint-los contra la pols i cops, 
segons el tipus de material. 
Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts, es protegiran amb 
taps el temps que sigui necessari. 
Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona 
presència fins a l’ acabament i lliurament de la instal·lació 
 
- Necessitats d’espai. 
Tots els components d’aquesta instal·lació hauran de situar-se en els espais assignats i es deixarà l’espai 
raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació. 
L’instal·lador haurà de verificar els espais assignats per tots els equips. 
 
- Recorreguts. 
El recorregut de les safates i dels tubs s’indicarà prèviament en el terreny i es sotmetrà a l’aprovació de la 
Direcció Facultativa abans de procedir a la fixació definitiva. 
La instal·lació en rases s’adaptarà a les especificacions fetes en els plànols constructius. 
A la instal·lació de superfície, les safates i tubs seran suportats per ferramentes adequades fixades, 
preferentment, a les omegues encloses en jàsseres i/o corretges. 
En cas de no existir, aquestes es subjectaran amb claus de cabota roscada fixats amb càrrega impulsora, 
prèvia autorització expressa i concreta de la Direcció Facultativa. Els tubs es subjectaran amb abraçadora 
galvanitzada. La distància entre suports contigus, en cap cas serà més gran d’un metre. 
 

- Derivacions. 
No s’admetrà cap derivació sense la seva caixa corresponent. Únicament es permetran regletes de borns 
sense caixa a l’interior d’aparells d’enllumenat quan la secció no excedeixi de 2,5 mm2 i el número de 
conductors a connectar sigui de dos, essent un d’ells el neutre, és a dir, sempre que no existeixi la possibilitat de 
tenir 400V. En conseqüència, no s’admetrà la distribució de fases en una mateixa lluminària. 
 
- Instal·lació encastada. 
Abans de l’obertura de les zones, es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs, per tal que sigui aprovat 
per la Direcció Facultativa, que establirà les normes precises pel traçat. 
 
- Col·locació dels tubs encastats. 
Els tubs aniran en contacte amb la totxana o fàbrica de forjat. Les alineacions estaran fetes amb compte, per 
tal que els registres quedin al mateix nivell. Es vigilarà que l’aigua no pugui quedar allotjada a les bosses 
formades pels mateixos tubs i de forma que no trobi sortida en els registres i caixes. La subjecció dels tubs 
abans de l’enlluït podrà fer-se amb guix. No s’enlluirà l’eixarmada complerta fins que no ho autoritzi la 
Direcció Facultativa. 
 
- Registres encastats. 
Les caixes de registre han de quedar rasants amb l’enlluït o amb el forjat dels murs. 
 
- Col·locació d’endolls i interruptors. 
Es obligació del contractista senyalar els punts de llum de forma que s’identifiqui la seva situació exacta. De la 
mateixa manera es marcarà la situació de les caixes, endolls i interruptors, conforme als plànols o 
indicacions de la Direcció Facultativa. En els grups d’interruptors es faran coincidir aquests a la mateixa línia 
horitzontal o vertical. 
L’altura de muntatge dels mecanismes serà la següent: 
- Interruptors i commutadors a 0.80 m. del terra acabat. 
- Polsadors de trucada a 0,8 m. del terra acabat. 
- Endolls normals a 0,8 m. del terra acabat. 
- Endolls en lavabos a 1,60 m. del terra acabat. 
 
Totes les caixes de mecanisme es col·locaran de manera que s’asseguri la verticalitat final. La separació dels 
interruptors respecte als bastiments de les portes serà de 0,10 m. a menys que no es disposi d’aquest espai. 
 
- Col·locació de fils i cables. 
No es col·locaran els cables fins que no s’hagi col·locat el tub i les unions entre trams de tubs estiguin 
completament seques. Les cares acabades dels tubs o a les que accedeixi cable elèctric per entroncament a la caixa 
corresponent es taparà mitjançant aglomerat de manera que només permeti el pas del cable i quedi garantida 
l’estanqueïtat de l’interior del tub. 
 
- Encreuament de canonades i de murs. 
Quan sigui inevitable que els conductes elèctrics creuin canonades de qualsevol classe, es disposarà 
d’aïllament addicional, passant la conducció elèctrica per sobre les canonades. 
 
- Corbat de tubs. 
S’admetrà el corbat per escalfament en tubs de rosca màxima Pg.13. En els altres diàmetres s’escolliran 
preferentment colzes prefabricats. Si no es poden utilitzar d’aquest tipus, no s’admetrà cap corba que presenti 
plecs. 
 
- Enllumenat d’emergència i de senyalització. 
Aquestes instal·lacions estaran alimentades elèctricament per dos fonts d’energia, de les quals una serà el 
subministrament exterior per procedir a la càrrega de les bateries i l’altre les bateries d’acumuladors. 
Les conduccions que alimentin als equips, es disposaran sota tub de PVC rígid, si transcorren per cambres i sota tub 
corrugat si van encastades. 
La distància amb la resta de les instal·lacions serà com a mínim de 5 cm. Cada línia estarà protegida per un 
interruptor automàtic amb una intensitat nominal de 10 ampers com a màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar 
més de 12 punts de llum o, si a la dependència o local considerat, existissin varis punts de llum de l’enllumenat 
especial, aquests hauran d’estar repartits almenys entre dues línies diferents, encara que el seu 
número sigui inferior a dotze. 
 
9.3.7 Criteris d’Amidaments. 
Els amidaments dels treballs parcials i totals executats, amb finalitat de certificació, es realitzaran sobre la 
unitat completa de material instal·lat, prenent com a base les Normes NTE (Normes Tècniques de 
l’Edificació). 
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En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de l’euro respecte altres monedes. 
 
 
1.5.7.1 Maquinària en general. 
El preu ha d’incloure: 
- Transport i port en el seu lloc d’ emplaçament. 
- Connexionat elèctric (potència i comandament). 
- Connexionat de canonades. 
- Suports. 
- Posta en marxa. 
- Proves. 
- Certificat de qualitat i característiques tècniques. 
- Assegurances. 
- Garanties. 
 
- Línies elèctriques. 
El preu ha d’incloure: 
- Transport i port fins el punt d’ instal·lació. 
- Material auxiliar. 
- Suports. 
- Proves. 
- Certificats de qualitat. 
 
L’amidament es farà per metre lineal de línia instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i suports 
Establert. 
 
- Quadres de maniobra i senyalització. 
- Transport i port fins el punt d’instal·lació. 
- Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzadors de cables i borns, rètols. 
- Suports. 
- Muntatge en obra: connexionat i senyalització. 
- Proves. 
- Certificats de qualitat i característiques tècniques de l’aparellatge. 
- Garanties de l’aparellatge. 
 
1.3.8. Control de Qualitat. 
- Abast. 
Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa realitzarà el 
Control de Qualitat següent: 
- De tots els equips i materials a utilitzar a la instal·lació. 
- Dels mètodes d’execució 
- De les proves parcials i totals 
 
- Nivell de control. 
El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les 
normes a que es fa referència a 4.1.2 Reglaments i 4.1.3 Documentació Tècnica de Referència d’aquest 
document. 
 
- Control dels equips i materials. 
Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb 
indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats. 
Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades en la Memòria d’aquest Projecte. 
Abans de l’adquisició dels equips i materials, s’haurà de disposar dels Certificats corresponents i de les 
mostres dels materials que així es requerissin, per a la seva deguda comprovació i acceptació per la Direcció 
Facultativa, o la seva desestimació, de ser aquesta necessària. 
Quan un equip o material no vagi acompanyat del seu certificat de qualitat, a criteri de la Direcció Facultativa, 
l’instal·lador, i pel seu compte, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 
 
- Control de l’execució. 
L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes sota els quals realitzarà els 
treballs, no començant-ne cap d’ells, fins no haver estat aprovats per la Direcció Facultativa. 
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant tan si 
els materials com la qualitat de l’execució, compleixen les condicions imposades. 

 
 
 
- Control de les proves. 
L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries. Dites 
proves, seran presentades per escrit i per triplicat. 
La Direcció Facultativa, controlarà aquestes proves, per a verificar si la presentació realitzada és satisfactòria o no. 
En cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’efectuar pel seu càrrec, tots els canvis i reparacions necessàries 
per a obtenir unes proves satisfactòries. 
 
Les proves seran efectuades d’acord amb les Normes Vigents al respecte i segons les indicacions 
contingudes en aquest Plec. 
 
9.3.9. Proves i recepció de les obres 
 
- Generalitats. 
La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions de la 
Reglamentació vigent i les especificacions de les Instruccions Tècniques, com realitzar una posta en marxa correcta i 
comprovar, mitjançant els assaigs que es requerissin, les prestacions de seguretat i qualitat que són exigides. 
 
- Proves Parcials. 
Durant l’execució hauran d’haver-se fet proves parcials, controls de recepció, etc... de tots els elements 
assenyalats per la Direcció Facultativa. 
Particularment, totes les unions o trams de tubs i instal·lacions que, per necessitat de l’obra , hagin de quedar ocults, 
hauran de ser exposats per a la seva inspecció o expressament aprovats abans de cobrir-los o col·locarà les 
proteccions requerides. 
 
- Proves Finals. 
Finalitzada la instal·lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense 
perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 
 
- Proves i comprovacions generals. 
Durant el muntatge, s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials instal·lats 
corresponguin exactament als específics o aprovats posteriorment. Es podrà exigir, fins i tot, que es 
descobreixin els conductes ja introduïts dintre els tubs, per efectuar la comprovació. Al final de l’obra, amb 
independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la Delegació d’Indústria, es portaran a terme 
les comprovacions següents: 
 

- Proves d’aïllament. 
Amb el “Megger” i a la tensió mínima de 500 V. s’haurà d’aconseguir que, a tots 
els trams de les línies de resistència d’aïllament entre conductors, no sigui inferior a 10 Mega Ohms. Entre els 
conductors i el terra, el resultat haurà de ser igual. 
Comprovació de circuits i fases. 
Es comprovarà que s’hagin seguit els colors del codi especificats en el capítol corresponent. Es 
desconnectaran dues fases i es comprovarà l’altre. Els receptors que hauran de funcionar, correspondran als circuits 
assenyalats en el plànol i el color dels conductors haurà de coincidir amb el previst en totes les caixes, panells, etc. 
 
- Comprovació de les proteccions. 
Tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la seva activació 
mitjançant curtcircuits i sobre intensitats. S’hauran de facilitar els dispositius adequats per aquestes proves, 
sense que quedi afectada la instal·lació. 
Tots els guarda motors s’hauran de comprovar, per assegurar que els relés de protecció corresponen a les 
intensitats dels motors a protegir. 
Comprovació de la resistència del terra. 
Tots els terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència òhmica no haurà de ser 
superior a la indicada en les especificacions. 
Al final de les proves s’haurà de lliurar un certificat amb aquests resultats. 
 
-Prova de funcionament. 
Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, motors, etc... de manera que 
satisfaci les condicions del projecte. 
 
- Recepció provisional. 
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Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció Facultativa de la instal·lació, es 
procedirà a l’acta de recepció provisional de la instal·lació. 
Amb aquest acte, es donarà per acabat el muntatge de la instal·lació. 
 
- Recepció definitiva. 
Una vegada passat el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament 
durant el mateix, o havent estat convenientment compensats, la recepció provisional adquirirà caràcter de 
recepció definitiva, sense la realització de noves proves, a menys que, per part de la Propietat o Direcció 
Facultativa, s’hagi cursat avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert. 
 
 
 
10. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
 
10.1 MEMORIA 

 
Les zones a climatitzar son les següents: 
 
Planta baixa 
 

- Accés i botiga. 
- Magatzem 1 

 
Planta primera 

- Exposició 
 
Planta segona 

- Auditori 
 
Planta tercera 

- Sala infantil 
 
 
En base als càlculs realitzats les màquines a instal·lar per a cada zona, tenint en compte una qualitat mínima del 
aire IDA 3 son les següents: 
 
PB - Accés i botiga 
 
Bomba de calor aire-aire mitjançant climatitzador de conductes situat a la planta baixa de 3,6 kW de fred i 4,1 kW 
de calor amb aportació d’aire exterior de 300 m3/h amb control de CO2. La unitat exterior esta situada a la 
coberta. El control de temperatura es realitzarà amb un sonda situada al la botiga. S’ha previst una ocupació de 
10 persones. 
 
PB - Magatzem 
 
Bomba de calor aire-aire amb 1 splits de paret de 2,5 kW de fred i 3,2 kW amb extracció d’aire temporitzada de 
150 m3/h a una reixa que dona a la via publica situada a 2,30 m d’alçada. La unitat exterior esta situada a la 
coberta. S’ha previst una ocupació de 4 persones. 
 
P1 - Exposició 
 
Bomba de calor aire-aire  mitjançant climatitzador situat a la planta baixa de 28,3 kW de fred i 29,8 kW de calor. 
Disposarà d’una capacitat d’aportació d’aire exterior de 1.728 m3/h regulat per detector de CO2 al retorn. La 
unitat exterior esta situada a la coberta. El control de temperatura es realitzarà amb un sonda situada a la 
exposició. El sistema disposarà de freecooling. S’ha previst una ocupació de 60 persones. 
 
P2 - Auditori 
 
Bomba de calor aire-aire mitjançant climatitzador situat a la coberta de 21,1 kW de fred i 24,3 kW de calor. 
Disposarà d’una capacitat d’aportació d’aire exterior de 2.016 m3/h regulat per detector de CO2 al retorn.  La 
unitat exterior esta situada a la coberta i disposarà d’un recuperador de calor. El control de temperatura es 
realitzarà amb un sonda situada al auditori. El sistema disposarà de recuperador entàlpic i freecooling. S’ha 
previst una ocupació de 70 persones. 
 

P3 - Sala infantil 
 
Bomba de calor aire-aire amb 4 fan colis de terra de 5,4 kW de fred i 7,0 kW amb extracció d’aire de 580 m3/h amb 
sonda CO2 situada a la coberta. S’ha previst una ocupació de 20 persones. 
La potencia total frigorífica de l’edifici serà de 60,9 kW i la potencia total calorífica serà de 68,4 kW. 
El límit màxim de concentració de CO2 per a condicions de benestar es de 1.500 ppm. En aquest cas, pels usos que 
disposa l’edifici es regularà a 1.000 ppm. No obstant aquest límit es determinarà tenint en compte la pol·lució de la 
zona on es troba l’edifici. 
 
Respecte a la necessitat de controlar la humitat, s’han realitzat mesures de la mateixa. A continuació es presenta el  
gràfic de la mitjana diària de la humitat relativa durant el període 17.12.16 al 04.02.17. 
 
En relació als conductes d’aire, els situats a planta baixa seran de fibra de vidre aïllats, els situats a la planta baixa 
seran de secció circular a la zona existent i rectangulars o rectangulars amb zona corbada a la part frontal a la part 
nova de la planta baixa i de la planta segona. 
 
Per a mesurar la humitat relativa existent al Casal de la Festa Major s’ha instal·lat una sonda des de el 17.12.16 al 
04.02.16. La mitjana de la humitat relativa corresponent al període estudiat ha estat de 66,5 %. Donat que la humitat 
es manté força constant i en uns paràmetres acceptables per a una zona d’exposició, en aquest projecte no s’ha 
prevista control d’humitat. En aquest sentit, el Ministerio de Cultura aconsella un rang d’humitat entre el 30% i el 70% 
per a la conservació d’obres d’art, estant aquesta dins d’aquest rang, tot tenint en compte que la climatització de 
l’edifici ha estat posada en marxa durant molt pocs dies i hores. 
 
La gràfica diària de la humitat relativa mitjana durant el període d’estudi es la següent: 
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10.2. ANNEX DE CÀLCUL: CÀRREGUES TERMIQUES 

 
 

TANCAMENTS, PARTICIONS INTERIORS, PONTS TÉRMICS  
Tipus  

   
 

Superficials  
 fRsi >= 
fRsmin  

  

C. intersticials  
Pn <= 
Psat,n 

Capa 
1 

Capa 
2 

Capa 
3 

Capa 
4 

Capa 
5 

Capa 
6 

Capa 
7 

Capa 
8 

Capa 
9 

Capa 
10 

Capa 
11 

Capa 
12 

 

 
Fab. rajola (9+11) càmera 
i aïllament 

fRsi 0.87 Psat,n 2165 1975 1832 1122 993 989       
fRsmin 0.56 Pn 1271 1170 1167 965 842 825       

 

 
 2.4.CONDICIONS EXTERIORS.  
 
Localitat Base: Barcelona (El Prat)  
Localitat Real: Vilafranca del Penedès  
Altitud s.n.m. (m): 225 
Longitud : 2° 41' Este  
Latitud : 41°  20' Norte  
Zona Climàtica: C2  
Situació edifici: Edificis separat, o cases de ciutat que sobresurten sensiblement dels veïns.  
Tipus edifici: Edificis de varies plantes. 
 
 2.4.1. HIVERN.  
 
Nivell percentil (%): 97.5  
Tª seca (°C): 1,2  
Tª seca corregida (°C): -0,61  
Graus dia anuals base 15°C: 864 
Intensitat vent dominant (m/s): 3,6 
Direcció vent dominant: Norte 
 
2.4.2.ESTIU. 

 
- ZONA: ZM1 

 
Mes projecte: Julio 
Hora solar projecte: 15 
Nivell percentil (%): 2.5 
Oscil·lació Media diària OMD (ºC): 8,4 
Oscil·lació Media anual OMA (ºC): 29,2 
Tª seca (°C): 28,4 
Tª seca corregida (°C): 28,4 
Tª humida (°C): 23,2 
Tª humida corregida (°C): 23,2 
Humitat relativa (%): 64,69 
Humitat absoluta (gw/kga): 15,75   
  
 2.5.CONDICIONS INTERIORS. 
 
 2.5.1.HIVERN. 
 
Tª locals no calefactats (°C): 8  
Interrupció servei instal·lació calefacció: Mes de 10 hores parada  
 
 2.5.2.ESTIU. 
 
Tª locals no refrigerats (°C)  
- Zona: ZM1 (Julio, 15 hores) = 25,4  
Hores diàries funcionament instal·lació: 12  
 

 
 
 
 
3. CARREGA TÉRMICA HIVERN. 
3.1. ZONA ZM1. 
 
DENOMINACIÓ LOCAL: PB - LOCAL   
Fluid calefacció: Refrigerant 
Sistema calefacció: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pèrdues de calor por Transmissió "Qstm" 
 

Tancament Orientació U (W/m² 
°K) 

 Superfície (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Paret ext. N 0.52 0.67 21.61 7 
Puerta metàl·lica RPT N 3.44 5 21.61 372 

Paret ext. N 0.52 9.11 21.61 102 
Paret ext. O 0.52 11.5 21.61 129 
Paret int.  1.84 10.64 13 255 

Terra terreny Horitzontal 0.82 24.73 21.61 438 
Sostre int. Horitzontal 0.83 0.29 13 3 

  TOTAL (W) 1306    
 
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local (m³/h) Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Pèrdues de calor por Aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
135 0.33 21.61 963 

 
Carrega Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientació Zo Interrupció Servicio Zis  + 2 pareds 
exteriors Zpe 

F Qss (W) 

1306 0.05 0.1 0.05 0.2 261 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: P1 - EXPOSICIÓ   
Fluid calefacció: Refrigerant 
Sistema calefacció: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pèrdues de calor por Transmissió "Qstm" 
 

Tancament Orientació U (W/m² 
°K) 

 Superfície (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Paret int.  0.5 12.37 13 80 
Paret ext. O 0.52 5.07 21.61 57 
Paret ext. S 0.52 27.12 21.61 305 
Paret ext. SE 0.52 8.4 21.61 94 

Puerta fusta SE 3.2 4.76 21.61 329 
Paret ext. E 0.52 13.54 21.61 152 

Ventana fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Ventana fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Ventana fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Ventana fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Ventana fusta E 3.23 2.75 21.61 192 

Paret ext. NE 0.52 7.95 21.61 89 
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Porta fusta NE 3.2 5.94 21.61 410 
Paret ext. N 0.52 27.39 21.61 308 
Paret ext. N 0.52 0.18 21.61 2 
Paret ext. O 0.52 0.58 21.61 7 
Paret int.  0.5 6.28 13 41 
Paret int.  0.5 0.86 13 6 
Paret int.  1.84 17.43 13 417 
Paret ext. N 0.52 8.68 21.61 98 

Finestra metàl·lica RPT N 4.52 0.75 21.61 73 
Finestra metàl·lica RPT N 4.52 0.75 21.61 73 

Paret ext. O 0.52 1.18 21.61 13 
Finestra metàl·lica RPT O 4.52 0.75 21.61 73 

Paret ext. NO 0.52 4.15 21.61 47 
Paret ext. O 0.52 12.19 21.61 137 
Paret int.  1.84 16.24 13 388 

Finestra fusta  2 5.5 13 143 
Paret int.  1.84 6.4 13 153 
Paret int.  1.84 4.93 13 118 
Terra int. Horitzontal 0.74 170.97 13 1645 

  TOTAL (W) 6218    
 
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local 
(m³/h) 

Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   70 28.8 2016 *     
 
Pèrdues de calor por Aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
2016 0.33 21.61 14377 

 
Carrega Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientació Zo Interrupció Servicio Zis  + 2 parets 
exteriors Zpe 

F Qss (W) 

6218 0.05 0.1 0.05 0.2 1244 
 
DENOMINACIÓ LOCAL: P2 - AUDITORI   
Fluid calefacció: Refrigerant 
Sistema calefacció: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pèrdues de calor por Transmissió "Qstm" 
 

Tancament Orientació U (W/m² 
°K) 

 Superfície 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Paret ext. N 0.52 0.32 21.61 4 
Paret ext. O 0.52 1.38 21.61 15 
Paret ext. N 0.52 30.69 21.61 345 

Finestra RPT N 4.52 0.75 21.61 73 
Finestra metàl·lica RPT N 4.52 0.75 21.61 73 
Finestra metàl·lica RPT N 4.52 0.75 21.61 73 

Paret ext. O 0.52 1.33 21.61 15 
Finestra metàl·lica RPT O 4.52 0.75 21.61 73 

Paret ext. NO 0.52 4.11 21.61 46 
Paret ext. O 0.52 12.12 21.61 136 
Paret int.  2.35 16.59 13 507 

Porta fusta  2 5.25 13 137 
Paret int.  2.35 0.16 13 5 
Paret int.  2.35 9.41 13 287 

Puerta fusta  2 1.89 13 49 

Terra int. Horitzontal 0.74 6.12 13 59 
Coberta Horitzontal 0.65 0.84 21.61 12 
Coberta Horitzontal 0.68 0.07 21.61 1 

  TOTAL (W) 1910    
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local (m³/h) Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   70 28.8 2016 *     
 
Pèrdues de calor por Aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
2016 0.33 21.61 14377 

 
Carrega Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientació Zo Interrupció Servicio Zis  + 2 parets 
exteriors Zpe 

F Qss (W) 

1910 0.05 0.1 0.05 0.2 382 
 
DENOMINACIÓ LOCAL: P2 - SALA EXPOSICIONS NIVELL SUPERIOR   
Fluid calefacció: Refrigerant 
Sistema calefacció: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pèrdues de calor por Transmissió "Qstm" 
 

 Tancament Orientació U (W/m² 
°K) 

 Superfície 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Paret ext. NE 0.52 13.71 21.61 154 
Paret ext. N 0.52 13.99 21.61 157 

Finestra fusta N 3.23 2.75 21.61 192 
Finestra fusta N 3.23 2.75 21.61 192 
Finestra fusta N 3.23 2.75 21.61 192 
Finestra fusta N 3.23 2.75 21.61 192 
Finestra fusta N 3.23 2.75 21.61 192 

Paret int.  0.5 12.48 13 81 
Paret ext. O 0.52 5.95 21.61 67 
Paret ext. S 0.52 28.1 21.61 316 
Paret ext. SE 0.52 10.83 21.61 122 

Finestra fusta SE 3.24 2.55 21.61 179 
Paret ext. E 0.52 13.81 21.61 155 

Finestra fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Finestra fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Finestra fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Finestra fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Finestra fusta E 3.23 2.75 21.61 192 
Terra terreny Horitzontal 0.63 19.72 21.61 268 

Coberta Horitzontal 0.65 29.09 21.61 409 
Coberta Horitzontal 0.68 38.7 21.61 569 
Coberta Horitzontal 0.65 19.44 21.61 273 
Coberta Horitzontal 0.65 34.16 21.61 480 
Coberta Horitzontal 0.65 18.25 21.61 256 
Coberta Horitzontal 0.65 33.23 21.61 467 

  TOTAL (W) 5873    
Carrega Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientació Zo Interrupció Servicio Zis  + 2 parets 
exteriors Zpe 

F Qss (W) 

5873 0.05 0.1 0.05 0.2 1175 
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DENOMINACIÓ LOCAL: P3 - SALA INFANTIL   
Fluid calefacció: Refrigerant 
Sistema calefacció: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 21 
Pèrdues de calor por Transmissió "Qstm" 
 

Tancament Orientació U (W/m² 
°K) 

 Superfície 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Paret ext. N 0.52 16.5 21.61 185 
Finestra metàl·lica RPT N 4.52 0.6 21.61 59 
Finestra metàl·lica RPT N 4.52 0.6 21.61 59 

Paret ext. O 0.52 0.68 21.61 8 
Ventana metàl·lica RPT O 4.52 0.75 21.61 73 

Paret ext. NO 0.52 2.2 21.61 25 
Paret ext. O 0.52 6.6 21.61 74 
Paret int.  1.84 8.49 13 203 

Porta fusta  2 4.2 13 109 
Terra int. Horitzontal 0.74 1.4 13 13 
Terra int. Horitzontal 0.74 3.04 13 29 

Terra terreny Horitzontal 0.63 72.51 13 594 
  TOTAL (W) 1431    

 
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local 
(m³/h) 

Placess m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   20 28.8 576 *     
 
Pèrdues de calor por Aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
576 0.33 21.61 4108 

 
Carrega Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientació Zo Interrupció Servicio Zis  + 2 parets 
exteriors Zpe 

F Qss (W) 

1431 0.05 0.1 0.05 0.2 286 
 
DENOMINACIÓ LOCAL: PB - ACCES I BOTIGA   
Fluid calefacció: Refrigerant 
Sistema calefacció: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 21 
 
Pèrdues de calor per Transmissió "Qstm" 
 

Tancament Orientació U (W/m² 
°K) 

 Superfície 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Paret int.  0.5 23.28 13 151 
Paret ext. N 0.52 0.77 21.61 9 
Paret ext. NO 0.52 1.2 21.61 14 
Paret ext. N 0.52 3.12 21.61 35 
Paret ext. N 0.52 2.11 21.61 24 

Porta fusta N 3.2 5 21.61 345 
Ventana metàl·lica RPT N 3.35 8.5 21.61 614 

Paret int.  1.84 3.53 13 84 
Puerta fusta  2 4.83 13 126 

Paret int.  1.84 0.29 13 7 
Paret int.  1.84 8.55 13 205 

Puerta fusta  2 1.89 13 49 
Terra terreny Horitzontal 0.44 52.93 21.61 503 

Sostre int. Horitzontal 0.83 5.47 13 59 

Sostre int. Horitzontal 0.83 0.38 13 4 
  TOTAL (W) 2229    

 
 
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local (m³/h) Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   10 28.8 288 *     
 
Pèrdues de calor por Aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
288 0.33 21.61 2054 

 
Carrega Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientació Zo Interrupció Servicio Zis  + 2 parets 
exteriors Zpe 

F Qss (W) 

2229 0.05 0.1 0.05 0.2 446 
 
 RESUM CARREGA TÉRMICA ZONA ZM1 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltra. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs 
(%) 

Qc (W) Ventila. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

PB - LOCAL 1306 0 0 261 10 1724 963 2687 
P1 - EXPOSICIÓ 6218 0 0 1244 10 8208 14377 22585 
P2 - AUDITORI 1910 0 0 382 10 2521 14377 16898 

P2 - SALA EXPOSICIONS 
NIVELL SUPERIOR 

5873 0 0 1175 10 7753 0 7753 

P3 - SALA INFANTIL 1431 0 0 286 10 1889 4108 5997 
PB - ACCES I BOTIGA 2229 0 0 446 10 2942 2054 4996 

Suma 18967 0 0 3794  25037 35879 
  Total Zona (W): 60916  

 
3.2.  RESUM CARREGA TÉRMICA EDIFICI  
 

 Zona Carrega Total Qct 
(W) 

ZM1  60916  
  Carrega Total Edifici (W) 60916  
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4. CARREGA TÉRMICA ESTIU. 
 
4.1. ZONA ZM1. (Julio, 15 hores)  
 
DENOMINACIÓ LOCAL: P2 - SALA EXPOSICIONS NIVELL SUPERIOR  
Activitat: Persona que passeja 
Enllumenat Fluorescent: 12 W/m². 
Fluid refrigeració: Refrigerant 
Sistema refrigeració: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humida (°C): 17,06 
Humitat relativa (%): 50 
Humitat absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiació a través de vidre "Qsr"  
 

 Tancament Orient. Radiació (W/m²)  Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. Atenua. F. 
Magatzem. 

Qsri (W) 

Finestra fusta N 52.86 2.75 1.152 0.59 0.92 90 
Finestra fusta N 52.86 2.75 1.152 0.59 0.92 90 
Finestra fusta N 52.86 2.75 1.152 0.59 0.92 90 
Finestra fusta N 52.86 2.75 1.152 0.59 0.92 90 
Finestra fusta N 52.86 2.75 1.152 0.59 0.92 90 
Finestra fusta SE 448.02 2.55 1.152 0.61 0.45 360 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.34 371 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.34 371 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.34 371 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.34 371 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.34 371 

 Total (W) 2665  
  
Calor per Transmissió i Radiació en paredes i sostres exteriors "Qstr"  
 

 Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Paret ext. NE 0.52 13.71 3.67 26 
Paret ext. N 0.52 13.99 2.67 19 
Paret ext. O 0.52 5.95 8.82 27 
Paret ext. S 0.52 28.1 9.92 145 
Paret ext. SE 0.52 10.83 7.45 42 
Paret ext. E 0.52 13.81 4.24 30 
Coberta Horitzontal 0.59 29.09 10.37 178 
Coberta Horitzontal 0.62 38.7 10.37 249 
Coberta Horitzontal 0.59 19.44 10.37 119 
Coberta Horitzontal 0.59 34.16 10.37 209 
Coberta Horitzontal 0.59 18.25 10.37 112 
Coberta Horitzontal 0.59 33.23 10.37 203 

 Total (W) 1359  
  
Calor per Transmissió en paredes, sostres i portes interiors, terres i finestres "Qstm"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Finestra fusta N 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta N 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta N 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta N 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta N 3.23 2.75 4.4 39 

Paret int.  0.5 12.48 1.4 9 
Finestra fusta SE 3.24 2.55 4.4 36 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 

Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 
Terra terreny Horitzontal 0.63 19.72 4.4 55 

 Total (W) 490  
  
Aportacions Internes de calor sensible "Qsai" 
 

 Il·luminació Qsil (W) Persones Qsp (W) Varies Qsad (W)  Qsai (W) 
237   237 

 
 
 
DENOMINACIÓ LOCAL: P3 - SALA INFANTIL  
Ocupació: 20 pers. 
Activitat: Assegut, en repòs. 
Enllumenat Fluorescent: 6 W/m². 
Fluid refrigeració: Refrigerant 
Sistema refrigeració: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humida (°C): 17,06 
Humitat relativa (%): 50 
Humitat absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor per Radiació a través de vidre "Qsr"  
 

Tancament Orient. Radiació (W/m²)  Sup.(m²) FC Radiac. F. Atenua. F. Almacen. Qsri (W) 
Finestra metàl·lica 

RPT 
N 52.86 0.6 1.152 0.26 0.93 9 

Finestra metàl·lica 
RPT 

N 52.86 0.6 1.152 0.26 0.93 9 

Finestra metàl·lica 
RPT 

O 586.79 0.57 1.152 0.26 0.42 43 

Ombra  52.86 0.18 1.152 0.26 0.93 3 
 Total (W) 64  

  
Calor per Transmissió i Radiació en paredes i sostres exteriors "Qstr"  
 

 Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície (m²) Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 
Paret ext. N 0.52 16.5 2.67 23 
Paret ext. O 0.52 0.68 8.82 3 
Paret ext. NO 0.52 2.2 4.28 5 
Paret ext. O 0.52 6.6 8.82 30 

 Total (W) 61  
  
Calor per Transmissió en parets, sostres i portes interiors, terres i finestres "Qstm"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície (m²) Te - Ti (°K) Qstmi (W) 
Ventana metàl·lica RPT N 4.52 0.6 4.4 12 
Ventana metàl·lica RPT N 4.52 0.6 4.4 12 
Ventana metàl·lica RPT O 4.52 0.75 4.4 15 

Paret int.  1.84 8.49 1.4 22 
Porta fusta  2 4.2 1.4 12 
Terra int. Horitzontal 0.83 1.4 1.4 2 
Terra int. Horitzontal 0.83 3.04 1.4 4 

Terra terreny Horitzontal 0.63 72.51 1.4 64 
 Total (W) 143  
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Aportacions Internes de calor sensible "Qsai" 
 

 Il·luminació Qsil (W) Persones Qsp (W) Varies Qsad (W)  Qsai (W) 
445 1340  1785 

 
 
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local 
(m³/h) 

Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   20 28.8 576 *     
 
Calor sensible per aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
576 0.33 4.4 836 

 
Aportacions Internes de calor latent "Qlai" 
 

 Persones Qlp (W) Varies Qlad (W) Qlai (W) 
700 0 700 

 
Calor latent per aire de Ventilació "Qlv" 
 

 Caball Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)  
576 0.84 6.48 3134 

 
 
DENOMINACIÓ LOCAL: PB - ACCES I BOTIGA  
Ocupació: 10 pers. 
Activitat: Persona de peu 
Enllumenat fluorescent: 10 W/m². 
Fluid refrigeració: Refrigerant 
Sistema refrigeració: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humida (°C): 17,06 
Humitat relativa (%): 50 
Humitat absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor per Radiació a través de vidre "Qsr"  
 

Tancament Orient. Radiació (W/m²)  Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. Atenuac. F. 
Magatzem. 

Qsri (W) 

Finestra metàl·lica 
RPT 

N 52.86 8.5 1.152 0.67 0.92 321 

 Total (W) 498  
  
Calor per Transmissió i Radiació en paredes i sostres exteriors "Qstr"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Paret ext. N 0.52 0.77 2.67 1 
Paret ext. NO 0.52 1.2 4.28 3 
Paret ext. N 0.52 3.12 2.67 4 
Paret ext. N 0.52 7.11 2.67 10 

 Total (W) 18  
  
Calor per Transmissió en parets, sostres i portes interiors, terres i finestres "Qstm"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Paret int.  0.5 23.28 1.4 16 

Ventana metàl·lica RPT N 3.35 8.5 4.4 125 
Paret int.  1.84 3.53 1.4 9 

Puerta fusta  2 4.83 1.4 14 
Paret int.  1.84 0.29 1.4 1 
Paret int.  1.84 8.55 1.4 22 

Puerta fusta  2 1.89 1.4 5 
Terra terreny Horitzontal 0.44 52.93 4.4 102 

Sostre int. Horitzontal 0.74 5.47 1.4 6 
 Total (W) 300  

  
Aportacions Internes de calor sensible "Qsai" 
 

 Il·luminació Qsil (W) Persones Qsp (W) Varies Qsad (W)  Qsai (W) 
529 710  1239 

 
 
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local (m³/h) Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   10 28.8 288 *     
 
Calor sensible per aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
288 0.33 4.4 418 

 
Aportacions Internes de calor latent "Qlai" 
 

 Persones Qlp (W) Varies Qlad (W) Qlai (W) 
600 0 600 

 
Calor latent por aire de Ventilació "Qlv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)  
288 0.84 6.48 1567 

 
 
DENOMINACIÓ LOCAL: PB - LOCAL  
Ocupació: 10 m²/pers. 
Activitat: Oficinista, activitat moderada 
Enllumenat Fluorescent: 10 W/m². 
Fluid refrigeració: Refrigerant 
Sistema refrigeració: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humida (°C): 17,06 
Humitat relativa (%): 50 
Humitat absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
Calor per Transmissió i Radiació en paredes i sostres exteriors "Qstr"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície (m²) Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 
Paret ext. N 0.52 5.48 2.67 8 
Paret ext. N 0.52 9.11 2.67 13 
Paret ext. O 0.52 11.5 8.82 53 

 Total (W) 74  
  
Calor per Transmissió en parets, sostres i portes interiors, terres i finestres "Qstm"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície (m²) Te - Ti (°K) Qstmi (W) 
Paret int.  1.84 10.64 1.4 27 

Terra terreny Horitzontal 0.82 24.73 4.4 89 
 Total (W) 116  
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 Aportacions Internes de calor sensible "Qsai" 
 

 Il·luminació Qsil (W) Persones Qsp (W) Varies Qsad (W)  Qsai (W) 
247 213  460 

 
 
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local 
(m³/h) 

Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     
 
Calor sensible per aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
135 0.33 4.4 196 

 
Aportacions Internes de calor latent "Qlai" 
 

 Persones Qlp (W) Varies Qlad (W) Qlai (W) 
180 0 180 

 
Calor latent per aire de Ventilació "Qlv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)  
135 0.84 6.48 734 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: P1 - EXPOSICIÓ  
Ocupació: 70 pers. 
Activitat: Assegut, en reposo 
Enllumenat Fluorescent: 6 W/m². 
Fluid refrigeració: Refrigerant 
Sistema refrigeració: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humida (°C): 17,06 
Humitat relativa (%): 50 
Humitat absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor per Radiació a través de vidre "Qsr"  
 

Tancament Orient. Radiació (W/m²)  Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. Atenuac. F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.3 322 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.3 322 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.3 322 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.3 322 
Finestra fusta E 586.79 2.75 1.152 0.59 0.3 322 

Finestra fusta RPT N 52.86 0.75 1.152 0.26 0.96 12 
Finestra fusta RPT N 52.86 0.75 1.152 0.26 0.96 12 
Ventana metàl·lica 

RPT 
O 586.79 0.57 1.152 0.26 0.44 45 

Ombra  52.86 0.18 1.152 0.26 0.96 3 
 Total (W) 2825  

Calor per Transmissió i Radiació en paredes i sostres exteriors "Qstr"  
 

Tancament Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Paret ext. O 0.52 5.07 8.82 23 
Paret ext. S 0.52 27.12 9.92 140 
Paret ext. SE 0.52 13.16 7.45 51 
Paret ext. E 0.52 13.54 4.24 30 

Paret ext. NE 0.52 13.41 3.67 26 
Paret ext. N 0.52 27.39 2.67 38 
Paret ext. O 0.52 0.58 8.82 3 
Paret ext. N 0.52 8.68 2.67 12 
Paret ext. O 0.52 1.18 8.82 5 
Paret ext. NO 0.52 4.15 4.28 9 
Paret ext. O 0.52 12.19 8.82 56 

 Total (W) 393  
  
Calor per Transmissió en parets, sostres i portes interiors, terres i finestres "Qstm"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

paret int.  0.5 12.37 1.4 9 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 
Finestra fusta E 3.23 2.75 4.4 39 

Paret int.  0.5 6.28 1.4 4 
Paret int.  0.5 0.86 1.4 1 
Paret int.  1.84 17.43 1.4 45 

Finestra metàl·lica RPT N 4.52 0.75 4.4 15 
Finestra metàl·lica RPT N 4.52 0.75 4.4 15 
Finestra metàl·lica RPT O 4.52 0.75 4.4 15 

Paret int.  1.84 16.24 1.4 42 
Porta fusta  2 5.5 1.4 15 
Paret int.  1.84 6.4 1.4 16 
Paret int.  1.84 4.93 1.4 13 
Terra int. Horitzontal 0.83 170.97 1.4 199 

 Total (W) 584  
  
Aportacions Internes de calor sensible "Qsai" 
 

 Il·luminació Qsil (W) Persones Qsp (W) Varies Qsad (W)  Qsai (W) 
1455 4690  6145 

 
 
Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local (m³/h) Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   70 28.8 2016 *     
 
Calor sensible per aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Caba Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
2016 0.33 4.4 2927 

 
Aportacions Internes de calor latent "Qlai" 
 

 Persones Qlp (W) Varies Qlad (W) Qlai (W) 
2450 0 2450 

 
Calor latent per aire de Ventilació "Qlv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)  
2016 0.84 6.48 10968 
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DENOMINACIÓ LOCAL: P2 - AUDITORI  
Ocupació: 70 pers. 
Activitat: Assegut, en reposo 
Enllumenat Fluorescent: 6 W/m². 
Fluid refrigeració: Refrigerant 
Sistema refrigeració: Refrigerant recirculació aire interior 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humida (°C): 17,06 
Humitat relativa (%): 50 
Humitat absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor per Radiació a través de vidre "Qsr"  
 

Tancament Orient. Radiació (W/m²)  Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. Atenuac. F. 
Magatzem. 

Qsri (W) 

Finestra metàl·lica 
RPT 

N 52.86 0.75 1.152 0.26 0.93 11 

Finestra metàl·lica 
RPT 

N 52.86 0.75 1.152 0.26 0.93 11 

Finestra metàl·lica 
RPT 

N 52.86 0.75 1.152 0.26 0.93 11 

Finestra metàl·lica 
RPT 

O 586.79 0.57 1.152 0.26 0.42 43 

Ombra  52.86 0.18 1.152 0.26 0.93 3 
 Total (W) 79  

  
Calor per Transmissió i Radiació en paredes i sostres exteriors "Qstr"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Paret ext. O 0.52 1.38 8.82 6 
Paret ext. N 0.52 30.69 2.67 43 
Paret ext. O 0.52 1.33 8.82 6 
Paret ext. NO 0.52 4.11 4.28 9 
Paret ext. O 0.52 12.12 8.82 56 
Coberta Horitzontal 0.59 0.84 10.37 5 

 Total (W) 125  
  
Calor per Transmissió en parets, sostres i portes interiors, terres i finestres "Qstm"  
 

Tancament Orientació U (W/m²°K)  Superfície 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metàl·lica RPT N 4.52 0.75 4.4 15 
Ventana metàl·lica RPT N 4.52 0.75 4.4 15 
Ventana metàl·lica RPT N 4.52 0.75 4.4 15 
Ventana metàl·lica RPT O 4.52 0.75 4.4 15 

Paret int.  2.35 16.59 1.4 55 
Porta fusta  2 5.25 1.4 15 
Paret int.  2.35 0.16 1.4 1 
Paret int.  2.35 9.41 1.4 31 

Porta fusta  2 1.89 1.4 5 
Terra int. Horitzontal 0.83 6.12 1.4 7 

 Total (W) 174  
  
Aportacions Internes de calor sensible "Qsai" 
 

 Il·luminació Qsil (W) Persones Qsp (W) Varies Qsad (W)  Qsai (W) 
454 4690  5144 

 
 
 
 

Aire de Ventilació "Vv" 
 

 Sup. 
(m²) 

m³/h·m² Vvs 
(m³/h) 

 Persones m³/h·p Vvp 
(m³/h) 

Local (m³/h) Places m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   70 28.8 2016 *     
 
Calor sensible per aire de Ventilació "Qsv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  
2016 0.33 4.4 2927 

 
Aportacions Internes de calor latent "Qlai" 
 

 Persones Qlp (W) Varies Qlad (W) Qlai (W) 
2450 0 2450 

 
Calor latent por aire de Ventilació "Qlv" 
 

 Cabal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg) Qlv (W)  
2016 0.84 6.48 10968 

 
 
 RESUM CARREGA TÉRMICA ZONA ZM1  
 

  CARREGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

P2 - SALA 
EXPOSICIONS 

NIVELL 
SUPERIOR 

2665 1359 490  237 10 5226  5226  

P3 - SALA 
INFANTIL 

64 61 143  1785 10 2258 836 3094  

PB - ACCES I 
BOTIGA 

498 18 300  1239 10 2260 418 2678  

PB - LOCAL 185 74 116  460 10 918 196 1114  
P1 - EXPOSICIÓ 2825 393 584  6145 10 10942 2927 13869  
P2 - AUDITORI 79 125 174  5144 10 6074 2927 9001  

SUMA  6316 2030 1807  15010  27679 7304 34983  
 

  CARREGA LATENT 
 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 

P3 - SALA INFANTIL 0 700 10 770 3134 3904  
PB - ACCES I BOTIGA 0 600 10 660 1567 2227  

PB - LOCAL 0 180 10 198 734 932  
P1 - EXPOSICIÓ 0 2450 10 2695 10968 13663  
P2 - AUDITORI 0 2450 10 2695 10968 13663  

 SUMA   6380  7018 27371 34389  
 
   Carrega Total Zona (W)  69372   Carrega Sensible Total Zona (W)  34983  

 
 
4.2. RESUM CARREGA TÉRMICA ESTIU EDIFICI.  
 

  SENSIBLE LATENTE  Qt 
 ZONA  Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 
ZM1 34983  34389  69372 

 SUMA  34983  34389  69372 
 
   Carrega Total Edifici (W) 69372 Carrega Sensible Total Edifici (W)  34983 
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4.3. RESUM CARREGA TÉRMICA ESTIU HORA A HORA (KW).  
 

 ZONA / MES  1 2 3 4 5 6 7 8 
ZM1 / Juny      46.792 50.036 53.137 
ZM1 / Juliol      47.349 50.634 53.689 
ZM1 / Agost      47.025 50.271 53.084 

ZM1 / Setembre      42.194 44.938 47.663 
 

 ZONA / MES  9 10 11 12 13 14 15 16 
ZM1 / Juny 55.76 57.524 59.074 62.926 64.855 68.309 68.775 68.194 
ZM1 / Juliol 56.291 58.053 59.563 63.566 65.299 68.948 69.372* 68.789 
ZM1 / Agost 55.711 57.243 58.941 63.33 65.116 68.665 69.049 68.415 

ZM1 / Setembre 50.279 52.324 53.48 58.142 60.158 61.957 63.79 63.13 
 

 ZONA / MES  17 18 19 20 21 22 23 24 
ZM1 / Juny 65.86 58.118       
ZM1 / Julio 66.404 58.72       

ZM1 / Agosto 66.028 58.608       
ZM1 / Setembre 60.77 53.762       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED i CALOR. 
 
ZONA ZM1. 
Fluid: Refrigerant. 
Sistema: Refrigerant recirculació aire interior 
 
HIVERN.  
 
Unitat Exterior: PTC (kW): 60,916. 
Unitats Interiors: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 
PB - LOCAL 2687 
P1 - EXPOSICIÓ 22585 
P2 - AUDITORI 16898 
P2 - SALA EXPOSICIONS NIVELL 
SUPERIOR 7753 

P3 - SALA INFANTIL 5997 
PB - ACCES I BOTIGA 4996 
 
ZONA ZM1. 
Fluid: Refrigerant. 
Sistema: Refrigerant recirculació aire interior 
 
ESTIU  
 
Unitat Exterior: PTFG (kW): 69,372 
Unitats Interiors: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 
PB - LOCAL 2046 1114 
P1 - EXPOSICIÓ 27532 13869 
P2 - AUDITORI 22664 9001 
P2 - SALA EXPOSICIONS NIVELL 
SUPERIOR 5226 5226 

P3 - SALA INFANTIL 6998 3094 
PB - ACCES I BOTIGA 4906 2678 
 
RESUM EQUIPS PRODUCCIÓ FRED i CALOR.  
 

Fluid: Refrigerant Estiu 
(Refrigeració) 

Hivern  
(Calefacció) 

Cabal  
vent. 

Sistema Zona-Màquina Unitat Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 
Refr.rec.aire int. ZM1 Exterior  69,372 34,983 60,916 5.031 
  Interior PB - LOCAL 2,046 1,115 2,687 135 
  Interior P1 - EXPOSICIÓ 27,532 13,869 22,585 2.016 
  Interior P2 - AUDITORI 22,664 9,001 16,898 2.016 

  Interior P2 - SALA EXPOSICIONS 
NIVELL SUPERIOR 5,226 5,226 7,753 0 

  Interior P3 - SALA INFANTIL 6,998 3,094 5,997 576 
  Interior PB - ACCES I BOTIGA 4,905 2,679 4,997 288 
  
Per a una capacitat de 60 persones a la zona d’exposició: 
 
RESUM EQUIPS PRODUCCIÓ FRED I CALOR.  
 

Fluid: Refrigerant Estiu  
(Refrigeració) 

Hivern 
(Calefacció) 

Cabal  
vent. 

Sistema Zona-Màquina Unitat Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 
  Interior P1 - EXPOSICIÓ 24,425 12,714 20,531 1.728 
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 10.3. ANNEX DE CÀLCUL: CONDUCTES 

 
Utilitzarem les següents expressions: 
 
 Pti = Ptj + ∆Ptij 
 
 Pt = Ps + Pd 
 
 Pd = ρ/2 · v² 
  
 vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 
 
Essent: 
 
 Pt = Pressió total (Pa). 
 Ps = Pressió estàtica (Pa). 
 Pd = Pressió dinàmica (Pa). 
 ∆Pt = Perduda de pressió total (Energia por unitat de volum) (Pa). 
 ρ = Densitat del fluid (kg/m3). 
 v = Velocitat del fluid (m/s). 
 Q = Cabal (m3/h). 
 A = Àrea (mm²). 
 
Conductes 
 
 ∆Ptij  = rij · Qij² 

 rij = 109 · 8 · ρ · fij · Lij / 12,96 · π2 · Deij
5 

 f = 0,25 / [lg10 (ε/3,7De + 5,74/Re0,9)]2 
 Re = ρ · 4 · |Qij| / 3,6 · µ · π · Deij 
 
Essent: 
 
 f = Factor de fricció en conductes (adimensional). 
 L = Longitud de calculo (m). 
 De = Diàmetre equivalent (mm). 
 ε  = Rugositat absoluta del conducte (mm). 
 Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 µ = Viscositat absoluta fluid (kg/ms). 
 
Componentes 
 
 ∆Ptij  = mij · Qij² 

 mij = 106 · ρ · Cij / 12,96 · 2 · Aij
2 

 Cij = Coeficient de perdudes en el component (relació entre la pressió total i la pressió dinàmica) 
(Adimensional). 
 
Red Conductes 1 
 
Dades Generales  
 
Impulsió  
 
       Densitat: 1,2 Kg/m3  
       Viscositat absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocitat màxima: 6 m/s 
 
Aspiració  
 

       Densitat: 1,2 Kg/m3  
       Viscositat absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

Velocitat màxima: 6 m/s 
 
Perdudes Pt (Pa) en A condicionador /Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Altres: 0 
 
Equilibrat (%): 15 
Perdudes secundaries (%): 10 
Relació Alto/Ample (màxim): 1/5  
 
 
 
Resultats Nusos:  
 

Nus 
Dinàmica 

(Pa) 
P. estàtica 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Cabal 
(m3/h) 

P. 
necessària 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Pérd. Pt Comporta      
(Pa) 

7 18,9 30,2 49,1     
8 18,9 27,71 46,6     
9 18,9 26,77 45,67     

10 20,33 25,34 45,67     
11 4,36 17,94 22,3     
12 4,36 17,91 22,27 685,71 13 0 9,27 
13 20,33 23,88 44,2     
14 20,33 21,14 41,47     
15 20,33 20,1 40,43     
16 14,12 25,97 40,09     
17 4,36 12,53 16,89     
18 14,12 24,73 38,85     
19 13,77 25,06 38,83     
20 6,17 13,02 19,19     
21 13,77 23,54 37,31     
22 12,41 24,83 37,24     
23 6,17 13,15 19,32     
24 4,36 12,49 16,85 685,71 13 0 3,85 
25 6,17 12,95 19,12 685,71 13 0 6,12 
26 6,17 13,1 19,27 685,71 13 0 6,27 
27 12,41 24,14 36,55     
28 12,41 22,5 34,91     
42 19,99 21,25 41,24     
43 19,99 16,11 36,1     
83 6,46 -16,13 -9,67 -738,46 -1,44 0 8,23 
77 19,99 38,86 58,85     
78 19,99 35,03 55,02     
84 20,16 -115,72 -95,56     
85 20,16 47,05 67,22     
86 20,16 -112,01 -91,84     
87 20,16 -115,64 -95,47     
88 0 -95,47 -95,47     
89 0 -95,47 -95,47     
90 0 -95,47 -95,47     
81 9,41 23,36 32,77     
82 9,41 22,09 31,5     
81 20,16 46,98 67,15     
82 20,16 47,19 67,35     
83 0 67,15 67,15     
84 0 67,15 67,15     
85 0 67,15 67,15     
92 20,16 -111,93 -91,77     
93 17,66 -109,49 -91,83     
94 15,09 -101,35 -86,26     
95 17,66 -91,07 -73,42     
96 17,66 -89,48 -71,83     
97 0 -73,42 -73,42     

103 15,78 -71,57 -55,79     
104 15,78 -66,98 -51,2     
113 15,78 -46,7 -30,92     
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114 15,78 -42,11 -26,33     
115 15,78 -53,98 -38,2     
100 15,78 -49,39 -33,61     
117 15,78 -61,45 -45,68     
118 15,78 -56,86 -41,08     
123 17,66 -78,62 -60,96     
124 17,66 -74 -56,34     
125 17,66 -70,99 -53,33     
126 17,66 -66,37 -48,71     
115 17,66 -50,05 -32,4     
116 17,66 -54,67 -37,02     
117 17,66 -54,84 -37,18     
118 17,66 -59,46 -41,8     
119 15,78 -61,04 -45,26     
120 15,78 -65,63 -49,85     
121 15,78 -60,61 -44,83 -738,46 -3,2 0 41,63 
122 15,78 -50,93 -35,15     
123 15,78 -55,52 -39,74     
124 15,78 -50,61 -34,83 -738,46 -3,2 0 31,63 
128 15,78 -36,17 -20,39     
129 15,78 -40,76 -24,99     
130 15,78 -35,95 -20,17 -738,46 -3,2 0 16,97 
125 15,09 -101,26 -86,18     
126 15,09 -98,25 -83,16     
127 15,09 -94,3 -79,21     
128 15,09 -97,32 -82,23     
128 9,41 20,91 30,31     
129 6,17 23,96 30,13     
130 6,17 13,96 20,13     
131 6,17 21,93 28,1 685,71 13 0 15,1 
132 6,17 13,9 20,07 685,71 13 0 7,07 
133 18,73 33,62 52,35     
134 20,66 31,69 52,35     
135 6,17 6,84 13,01     
136 20,66 30,2 50,86     
137 18,9 31,87 50,77     
138 6,17 16,36 22,53     
139 6,17 6,83 13 685,71 13 0  
140 6,17 16,28 22,45 685,71 13 0 9,45 
147 12,41 21,36 33,76     
148 9,41 24,2 33,6     
149 6,17 12,74 18,91     
150 6,17 12,66 18,84 685,71 13 0 5,84 
151 15,39 -79,52 -64,13     
152 14,54 -74,06 -59,52     
153 15,78 -87,61 -71,83     
154 14,54 -73,03 -58,49     
155 14,84 -68,97 -54,13     
156 15,78 -80,73 -64,95     
157 15,78 -87,23 -71,45     
158 15,78 -82,64 -66,86     
159 15,78 -80,29 -64,51     
160 15,78 -75,7 -59,92     
161 15,09 -94,16 -79,07     
162 15,39 -89,94 -74,54     
163 15,78 -102,39 -86,61     
164 15,78 -97,32 -81,54     
165 15,78 -92,72 -76,95     
166 15,78 -86,79 -71,01     
167 15,78 -91,38 -75,6     
168 15,78 -86,62 -70,84 -738,46 -3,2 0 67,64 
169 15,78 -76,7 -60,92     
170 15,78 -81,29 -65,51     
171 15,78 -76,46 -60,68 -738,46 -3,2 0 57,48 
172 15,78 -69,76 -53,98     
173 15,78 -74,35 -58,57     
174 15,78 -69,54 -53,76 -738,46 -3,2 0 50,56 
186 15,78 -36,88 -21,1     
187 15,78 -32,29 -16,51     

188 9,85 -27,01 -17,16     
189 9,85 -24,08 -14,22     
190 6,46 -14,17 -7,71     
191 6,46 -12,21 -5,74     
196 6,46 -9,79 -3,32     
197 6,46 -11,75 -5,29     
198 6,46 -9,66 -3,2 -738,46 -3,2 0*  
199 9,85 -20,38 -10,53     
200 9,85 -23,32 -13,47     
201 9,85 -20,19 -10,34 -738,46 -3,2 0 7,14 
202 15,78 -26,35 -10,57     
203 15,78 -30,94 -15,16     
204 15,78 -25,99 -10,21 -738,46 -3,2 0 7,01 
194 17,66 -33,99 -16,33 -738,46 -1,44 0 14,89 
195 6,46 -17,74 -11,28     
91 19,99 26,07 46,06     
92 19,99 29,9 49,89     

196 14,81 48,52 63,34     
197 14,81 45,73 60,55     
199 14,81 52,7 67,51     
200 14,81 48,71 63,52     
200 20,16 47,1 67,26     
201 14,81 52,88 67,69     
202 19,99 39,21 59,2     
201 14,81 39,46 54,28     
202 14,81 42,25 57,07     
199 14,81 39,31 54,12     
200 18,73 34,75 53,49     
199 0 67,15 67,15     
200 0 67,15 67,15     
201 0 67,15 67,15     
202 0 67,15 67,15 0 2,56 0* 64,59 
200 0 67,15 67,15     
201 0 67,15 67,15     
202 0 67,15 67,15     
203 0 67,15 67,15 0 2,56 0 64,59 
204 0 67,15 67,15     
205 0 67,15 67,15     
206 0 67,15 67,15     
207 0 67,15 67,15     
208 0 67,15 67,15     
209 0 67,15 67,15 0 2,56 0 64,59 
210 0 67,15 67,15 0 2,56 0 64,59 
206 0 -73,42 -73,42     
207 0 -73,42 -73,42     
208 0 -73,42 -73,42     
209 0 -73,42 -73,42     
210 0 -73,42 -73,42     
211 0 -73,42 -73,42 -0 -1,6 0 71,82 
212 0 -73,42 -73,42     
213 0 -73,42 -73,42     
214 0 -73,42 -73,42     
215 0 -73,42 -73,42     
216 0 -73,42 -73,42     
217 0 -73,42 -73,42     
218 0 -73,42 -73,42     
219 0 -73,42 -73,42     
220 0 -73,42 -73,42 -0 -1,6 0 71,82 
221 0 -73,42 -73,42 -0 -1,6 0 71,82 
222 0 -73,42 -73,42 -0 -1,6 0 71,82 
222 0 -95,47 -95,47     
223 0 -95,47 -95,47     
224 0 -95,47 -95,47 -0 -2,4 0 93,07 
225 15,39 -89,64 -74,24     
226 15,39 -85,48 -70,09     
227 15,39 -84,14 -68,75     
228 15,39 -79,98 -64,59     
229 14,84 -68,11 -53,28     
230 14,84 -65,73 -50,89     
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231 13,75 -58,62 -44,87     
232 13,75 -56,42 -42,68     
230 13,75 -55,9 -42,16     
231 12,47 -50,5 -38,03     
232 15,78 -61,86 -46,08     
230 12,47 -49 -36,53     
231 12,47 -45,26 -32,79     
232 15,78 -54,39 -38,61     
228 12,47 -43,72 -31,25     
229 10,62 -38,14 -27,51     
230 15,78 -47,03 -31,25     
225 10,62 -37,59 -26,97     
226 10,62 -35,58 -24,95     
227 10,62 -34,12 -23,5     
228 10,1 -30,94 -20,85     
229 15,78 -37,18 -21,4     
233 6,46 -16,25 -9,79     
234 6,46 -14,29 -7,83     
127 15,78 -43,12 -27,34 -738,46 -3,2 0 24,14 
125 15,78 -43,46 -27,68     
126 15,78 -48,05 -32,27     
233 10,1 -30,74 -20,64     
234 10,1 -28,96 -18,86     
232 10,1 -28,34 -18,24     
233 9,16 -23,35 -14,19     
234 9,85 -27,25 -17,4     
228 14,84 -65,6 -50,76     
229 13,75 -60,05 -46,31     
230 15,78 -72,1 -56,32     
235 9,16 -22,29 -13,13     
236 6,46 -17,19 -10,73     
237 9,85 -21,4 -11,55     
238 9,85 -20,65 -10,8     
239 9,85 -17,71 -7,86     
240 9,85 -14,76 -4,91     
241 9,85 -17,69 -7,84     
242 9,85 -14,53 -4,68 -738,46 -3,2 0 1,48 
239 19,99 15,06 35,05 685,71 2,8 0 32,25 
240 19,11 16,57 35,68     
241 17,77 13,59 31,36 685,71 2,8 0 28,56 
242 15,23 16,82 32,05     
234 15,23 13,84 29,06 685,71 2,8 0 26,26 
235 5,57 23,94 29,51     
236 5,57 22,68 28,25 685,71 2,8 0 25,45 
237 19,11 14,41 33,52 685,71 2,8 0 30,72 
238 17,77 16,39 34,16     
242 17,66 -40,55 -22,89 -0 -0,08 0 22,81 
243 17,66 -37,2 -19,54     
240 17,66 -47,13 -29,47 -0 -0,08 0 29,39 
241 17,66 -43,78 -26,12     
239 17,66 -106,39 -88,73     
240 17,66 -101,77 -84,11     
241 17,66 -99,62 -81,96     
242 17,66 -95 -77,34     
243 0 67,15 67,15     
244 0 67,15 67,15     
245 0 67,15 67,15     
246 0 67,15 67,15     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultats Branques:  
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     (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 
7 7 8  Colze  Imp./0,132 4.800    2,494 
9 9 10  Derivació  Imp./0 4.114,29    0 

10 9 11  Derivació   
T 

 Imp./5,3642 685,71    23,371 

8 8 9 1,46 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,017 4.800  550 5,61 0,934 

11 11 12 0,09 Conducte Acero 
Galv./0,1 

Imp./0,0218 685,71  300 2,69 0,032 

13 13 14  Colze  Imp./0,1346 4.114,29    2,737 

15 15 16  
Derivació 

T  Imp./0,024 3.428,57    0,339 

16 15 17  Derivació 
T  Imp./5,4028 685,71    23,539 

14 14 15 1,35 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0172 4.114,29  500 5,82 1,039 

18 18 19  Derivació 
T  Imp./0,0013 2.742,86    0,017 

19 18 20  
Derivació 

T  Imp./3,1856 685,71    19,657 

17 16 18 2,26 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0177 3.428,57  500 4,85 1,242 

21 21 22  
Derivació 

T  Imp./0,0056 2.057,14    0,07 

22 21 23  Derivació 
T  Imp./2,9148 685,71    17,986 

20 19 21 2,5 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0181 2.742,86  450 4,79 1,521 

23 17 24 0,13 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0218 685,71  300 2,69 0,044 

24 20 25 0,12 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0216 685,71  275 3,21 0,066 

25 23 26 0,11 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0216 685,71  275 3,21 0,057 

27 27 28  Colze  Imp./0,132 2.057,14    1,638 

26 22 27 1,08 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0187 2.057,14  400 4,55 0,69 

42 42 43  Colze  Imp./0,2573 3.428,57    5,144 
75 77 78  Colze  Imp./0,1915 3.428,57    3,828 

82 84 85  Ventilador   9.600    -
162,772 

84 86 87  Derivació 
T  Asp./0,18 9.600    3,629 

85 87 88  Derivació 
T 

 Asp./ 0    0 

87 89 90  Colze  Asp./ 0    0 

86 88 89 0,13 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,02 0 600x600 656 0 0 

89 87 84 0,13 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0157 9.600 1150x400 717 5,8 0,083 

80 81 82  Colze  Imp./0,1346 1.371,43    1,267 

80 81 82  
Derivació 

T  Imp./-0,01 9.600    -0,202 

81 81 83  Derivació 
T  Imp./ 0    0 

79 85 81 0,11 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Imp./0,0157 9.600 1150x400 717 5,8 0,067 

84 84 85  Colze  Imp./ 0    0 

83 83 84 2,01 Conducte Fibra 
V./0,1 Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

90 92 93  Derivació 
T 

 Asp./-
0,0035 

-
1.476,92 

   -0,062 
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91 92 94  Derivació 
T  Asp./0,365 -

8.123,08    5,506 

89 86 92 0,12 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0157 -9.600 1150x400 717 5,8 0,075 

93 95 96  Derivació 
Y  Asp./0,09 -

1.476,92    1,589 

94 95 97  Derivació 
Y 

 Asp./ 0    -0 

102 103 104  Colze  Asp./0,2909 -738,46    4,59 
112 113 114  Colze  Asp./0,2909 -738,46    4,59 
114 115 100  Colze  Asp./0,2909 -738,46    4,59 
116 117 118  Colze  Asp./0,2909 -738,46    4,59 

122 123 124  Colze  Asp./0,2616 -
1.476,92    4,619 

121 96 123 7,73 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0193 
-

1.476,92 275x275 301 5,42 10,867 

124 125 126  Colze  Asp./0,2616 -
1.476,92    4,619 

123 124 125 2,14 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0193 
-

1.476,92 275x275 301 5,42 3,011 

114 115 116  Colze  Asp./0,2616 1.476,92    4,619 
116 117 118  Colze  Asp./0,2616 1.476,92    4,619 

115 116 117 0,12 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Asp./0,0193 1.476,92 275x275 301 5,42 0,163 

117 126 118 4,92 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0193 -
1.476,92 

275x275 301 5,42 6,913 

119 119 120  Colze  Asp./0,2909 738,46    4,59 

120 104 120 0,72 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 1,346 

122 122 123  Colze  Asp./0,2909 738,46    4,59 

123 118 123 0,72 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 1,346 

128 128 129  Colze  Asp./0,2909 738,46    4,59 

129 114 129 0,72 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 1,346 

124 125 126  Colze  Asp./0,2 
-

8.123,08    3,017 

123 94 125 0,14 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,016 -

8.123,08 1500x300 681 5,01 0,083 

126 127 128  Colze  Asp./0,2 8.123,08    3,017 

127 128 126 1,56 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,016 8.123,08 1500x300 681 5,01 0,931 

128 128 129  Derivació 
T  Imp./0,029 685,71    0,179 

129 128 130  Derivació 
T 

 Imp./1,6505 685,71    10,184 

127 82 128 2,04 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0197 1.371,43  350 3,96 1,187 

131 130 132 0,11 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0216 685,71  275 3,21 0,059 

132 133 134  Derivació 
T  Imp./0 5.485,71    0 

133 133 135  Derivació 
T 

 Imp./6,3755 685,71    39,34 

135 136 137  Derivació 
T  Imp./0,0048 4.800    0,09 

136 136 138  Derivació 
T 

 Imp./4,5906 685,71    28,327 

134 134 136 2,26 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0167 5.485,71  575 5,87(*) 1,491 

137 137 7 2,61 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,017 4.800  550 5,61 1,67 

138 135 139 0,02 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0216 685,71  275 3,21 0,01 

139 138 140 0,16 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0216 685,71  275 3,21 0,083 

146 147 148  
Derivació 

T  Imp./0,017 1.371,43    0,16 

147 147 149  Derivació 
T 

 Imp./2,407 685,71    14,852 

145 28 147 1,8 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0187 2.057,14  400 4,55 1,147 

148 149 150 0,14 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0216 685,71  275 3,21 0,076 

149 148 81 1,44 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0197 1.371,43  350 3,96 0,837 

150 151 152  Derivació 
T 

 Asp./0,3175 -
6.646,15 

   4,618 

151 151 153  Derivació 
T  Asp./-

0,4877 -738,46    -7,696 

153 154 155  Derivació 
T 

 Asp./0,294 -
5.907,69 

   4,363 

154 154 156  
Derivació 

T  
Asp./-

0,4096 -738,46    -6,463 

157 157 158  Colze  Asp./0,2909 -738,46    4,59 
159 159 160  Colze  Asp./0,2909 -738,46    4,59 

158 156 159 0,24 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,447 

160 161 162  Derivació 
T 

 Asp./0,294 -
7.384,62 

   4,526 

161 161 163  Derivació 
T  Asp./-0,478 -738,46    -7,543 

159 127 161 0,24 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,016 -
8.123,08 

1500x300 681 5,01 0,144 

164 164 165  Colze  Asp./0,2909 -738,46    4,59 

163 163 164 2,72 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 5,077 

166 166 167  Colze  Asp./0,2909 738,46    4,59 
168 169 170  Colze  Asp./0,2909 738,46    4,59 

170 165 167 0,72 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 1,346 

170 158 170 0,72 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 1,346 

172 172 173  Colze  Asp./0,2909 738,46    4,59 

173 160 173 0,72 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 1,346 

186 186 187  Colze  Asp./0,2909 -738,46    4,59 
188 188 189  Colze  Asp./0,2982 -738,46    2,937 
190 190 191  Colze  Asp./0,304 -738,46    1,965 
196 196 197  Colze  Asp./0,304 738,46    1,965 

196 191 197 0,72 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0213 -738,46 250x250 273 3,28 0,455 

199 199 200  Colze  Asp./0,2982 738,46    2,937 

200 189 200 0,72 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0211 -738,46 225x225 246 4,05 0,758 

202 202 203  Colze  Asp./0,2909 738,46    4,59 

203 187 203 0,72 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 1,346 

199 129 131 3,83 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0216 685,71  275 3,21 2,038 

192 194 195  Rejilla  Asp./0,8196 -738,46    5,052 

193 195 83 2,55 Conducte Acer 
Galv./0,1 Asp./0,0213 -738,46 250x250 273 3,28 1,613 

91 78 92 4,92 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0175 3.428,57 550x300 439 5,77 5,133 

89 91 92  Colze  Imp./0,1915 -
3.428,57    3,828 

195 196 197  Colze  Imp./0,1883 6.171,43    2,79 
197 199 200  Colze  Imp./0,2691 6.171,43    3,987 

194 200 196 0,3 Conducte Fibra 
V./0,1 Imp./0,0165 6.171,43 1150x300 609 4,97 0,186 

196 200 201  
Derivació 

T  
Imp./-

0,0292 6.171,43    -0,432 

197 200 202  Derivació 
T  Imp./0,4035 3.428,57    8,066 

195 82 200 0,14 Conducte Fibra 
V./0,1 

Imp./0,0157 9.600 1150x400 717 5,8 0,089 

198 201 199 0,3 Conducte Fibra 
V./0,1 Imp./0,0165 6.171,43 1150x300 609 4,97 0,183 
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199 202 77 0,33 Conducte Fibra 
V./0,1 Imp./0,0175 3.428,57 550x300 439 5,77 0,347 

197 91 42 4,62 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0175 3.428,57 550x300 439 5,77 4,821 

201 197 202 5,62 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0165 6.171,43 1150x300 609 4,97 3,48 

200 201 202  Colze  Imp./0,1883 -
6.171,43 

   2,79 

198 199 200  Transició  Imp./0,0339 6.171,43    0,635 

197 201 199 0,25 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0165 6.171,43 1150x300 609 4,97 0,155 

199 200 133 2,09 Conducte Acero 
Galv./0,1 Imp./0,0165 6.171,43  625 5,59 1,136 

198 199 200  
Derivació 

T  Imp./ 0    0 

199 200 201  Derivació 
T  Imp./ 0    0 

201 201 202 0,52 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

200 200 201  Derivació 
T  Imp./ 0    0 

201 200 202  
Derivació 

T  Imp./ 0    0 

199 199 200 1,48 Conducte Fibra 
V./0,1 Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

202 202 203 0,58 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

204 204 205  Derivació 
T  Imp./ 0    0 

205 204 206  
Derivació 

T  Imp./ 0    0 

203 201 204 1,41 Conducte Fibra 
V./0,1 Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

207 207 208  Colze  Imp./ 0    0 

206 205 207 1,12 Conducte Fibra 
V./0,1 

Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

208 208 209 0,57 Conducte Fibra 
V./0,1 Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

209 206 210 0,57 Conducte Fibra 
V./0,1 

Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

206 206 207  Colze  Asp./ 0    0 

205 97 206 0,4 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0088 0 200x200 219 0 0 

208 208 209  Derivació 
T  Asp./ 0    0 

209 208 210  
Derivació 

T  Asp./ 0    0 

207 207 208 0,11 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0093 0 200x200 219 0 0 

210 210 211 0,93 Conducte 
Fibra 
V./0,1 Asp./0,0092 0 200x200 219 0 0 

212 212 213  Derivació 
T  Asp./ 0    0 

213 212 214  
Derivació 

T  Asp./ 0    0 

211 209 212 1,47 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0073 0 200x200 219 0 0 

215 215 216  
Derivació 

T  Asp./ 0    0 

216 215 217  Derivació 
T  Asp./ 0    0 

214 213 215 1,5 Conducte 
Fibra 
V./0,1 Asp./0,0078 0 200x200 219 0 0 

218 218 219  Colze  Asp./ 0    0 

217 216 218 1,01 Conducte 
Fibra 
V./0,1 Asp./0,0072 0 200x200 219 0 0 

219 219 220 0,95 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,02 0 200x200 219 0 0 

220 217 221 0,98 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,02 0 200x200 219 0 0 

221 214 222 0,93 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,02 0 200x200 219 0 0 

222 222 223  Colze  Asp./ 0    0 

221 90 222 3,44 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,02 0 600x600 656 0 0 

223 223 224 7,51 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,02 0 600x600 656 0 0 

224 225 226  Colze  Asp./0,27 -
7.384,62 

   4,156 

223 162 225 0,49 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0162 
-

7.384,62 1350x300 652 5,06 0,3 

226 227 228  Colze  Asp./0,27 -
7.384,62    4,156 

225 226 227 2,17 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0162 
-

7.384,62 1350x300 652 5,06 1,34 

227 228 151 0,74 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0162 -

7.384,62 1350x300 652 5,06 0,46 

228 229 230  Colze  Asp./0,1609 
-

5.907,69    2,387 

227 155 229 1,36 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0166 -

5.907,69 1100x300 598 4,97 0,851 

230 231 232  Colze  Asp./0,1596 
-

5.169,23    2,194 

228 230 231  Derivació 
T  Asp./0,3308 -

4.430,77    4,124 

229 230 232  
Derivació 

T  
Asp./-

0,2489 -738,46    -3,927 

227 232 230 0,87 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0168 -

5.169,23 1000x300 574 4,79 0,52 

228 230 231  
Derivació 

T  Asp./0,3 
-

3.692,31    3,74 

229 230 232  Derivació 
T  Asp./-

0,1317 -738,46    -2,078 

227 231 230 2,67 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0171 
-

4.430,77 900x300 548 4,56 1,501 

230 232 115 0,22 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,406 

226 228 229  Derivació 
T 

 Asp./0,3521 -
2.953,85 

   3,74 

227 228 230  Derivació 
T  Asp./0 -738,46    0 

225 231 228 2,59 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0175 -
3.692,31 

750x300 506 4,56 1,538 

228 230 113 0,18 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,332 

222 225 226  Colze  Asp./0,1898 -
2.953,85 

   2,017 

221 229 225 1 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,018 -

2.953,85 650x300 474 4,21 0,544 

224 227 228  Derivació 
T 

 Asp./0,263 -
2.215,38 

   2,656 

225 227 229  Derivació 
T  Asp./0,1332 -738,46    2,102 

223 226 227 2,68 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,018 -
2.953,85 

650x300 474 4,21 1,452 

226 229 186 0,16 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,298 

232 233 234  Colze  Asp./0,304 -738,46    1,965 

233 234 190 0,18 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0213 -738,46 250x250 273 3,28 0,117 

126 100 126 0,72 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 1,346 

125 125 126  Colze  Asp./0,2909 738,46    4,59 

233 10 13 1,9 Conducte Acero 
Galv./0,1 Imp./0,0172 4.114,29  500 5,82 1,466 

232 233 234  Colze  Asp./0,1762 -
2.215,38 

   1,779 

231 228 233 0,36 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0186 -

2.215,38 500x300 420 4,1 0,209 
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230 232 233  Derivació  Asp./0,4417 -
1.476,92    4,046 

231 232 234  Derivació 
T 

 Asp./0,0854 -738,46    0,842 

229 234 232 1,08 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0186 -

2.215,38 500x300 420 4,1 0,62 

232 234 188 0,22 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0211 -738,46 225x225 246 4,05 0,234 

233 169 171 0,13 Conducte Acero 
Galv./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,243 

226 228 229  Derivació 
T 

 Asp./0,3238 -
5.169,23 

   4,451 

227 228 230  
Derivació 

T  
Asp./-

0,3526 -738,46    -5,564 

229 229 231 2,41 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0168 -
5.169,23 

1000x300 574 4,79 1,438 

228 230 103 0,29 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,536 

225 230 228 0,21 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0166 -
5.907,69 

1100x300 598 4,97 0,131 

233 232 117 0,22 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,409 

233 157 153 0,2 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0209 738,46 200x200 219 5,13 0,381 

233 152 154 1,72 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0164 
-

6.646,15 1250x300 631 4,92 1,024 

233 166 168 0,09 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,171 

233 172 174 0,12 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,217 

233 119 121 0,23 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,43 

233 122 124 0,17 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,314 

233 125 127 0,18 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,336 

233 128 130 0,12 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,227 

233 202 204 0,19 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0209 -738,46 200x200 219 5,13 0,361 

233 201 199 0,18 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0211 738,46 225x225 246 4,05 0,185 

234 235 236  Derivació 
T  Asp./0,3719 -738,46    2,403 

235 235 237  
Derivació 

T  Asp./0,1606 -738,46    1,582 

233 233 235 1,68 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0195 -

1.476,92 350x300 354 3,91 1,061 

236 236 233 1,48 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0213 -738,46 250x250 273 3,28 0,937 

238 238 239  Colze  Asp./0,2982 -738,46    2,937 

238 237 238 0,71 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0211 -738,46 225x225 246 4,05 0,747 

240 240 241  Colze  Asp./0,2982 738,46    2,937 

240 239 241 0,02 Conducte Acero 
Galv./0,1 

Asp./0,0211 -738,46 225x225 246 4,05 0,021 

241 240 242 0,21 Conducte 
Acero 

Galv./0,1 Asp./0,0211 -738,46 225x225 246 4,05 0,225 

241 196 198 0,2 Conducte Fibra 
V./0,1 

Asp./0,0213 -738,46 250x250 273 3,28 0,124 

238 239 240  Rejilla  
Imp./-

0,0349 2.742,86    -0,63 

237 43 239 1 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0175 3.428,57 550x300 439 5,77 1,041 

240 241 242  Rejilla  Imp./-0,048 1.371,43    -0,694 
234 234 235  Rejilla  Imp./-0,084 685,71    -0,447 

233 242 234 2,44 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0195 1.371,43 275x275 301 5,04 2,988 

235 235 236 2,28 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0215 685,71 250x250 273 3,05 1,255 

236 237 238  Rejilla  Imp./-0,038 2.057,14    -0,64 

235 240 237 1,98 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,018 2.742,86 450x300 400 5,64 2,161 

237 238 241 2,4 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0186 2.057,14 350x300 354 5,44 2,807 

240 242 243  Rejilla  Asp./0,2 
-

1.476,92    3,351 

241 243 194 2,28 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0193 -
1.476,92 

275x275 301 5,42 3,206 

238 240 241  Rejilla  Asp./0,2 
-

1.476,92    3,351 

239 241 242 2,3 Conducte Acer 
Galv./0,1 Asp./0,0193 -

1.476,92 275x275 301 5,42 3,228 

237 115 240 2,08 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Asp./0,0193 
-

1.476,92 275x275 301 5,42 2,927 

238 239 240  Colze  Asp./0,2616 -
1.476,92    4,619 

237 93 239 2,2 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0193 
-

1.476,92 275x275 301 5,42 3,097 

240 241 242  Colze  Asp./0,2616 -
1.476,92    4,619 

239 240 241 1,53 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Asp./0,0193 
-

1.476,92 275x275 301 5,42 2,156 

241 242 95 2,79 Conducte Fibra 
V./0,1 Asp./0,0193 -

1.476,92 275x275 301 5,42 3,924 

242 243 244  Colze  Imp./ 0    0 

241 85 243 1,83 Conducte Fibra 
V./0,1 

Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

244 245 246  Colze  Imp./ 0    0 

243 244 245 1,3 Conducte 
Fibra 

V./0,1 Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

245 246 200 2,05 Conducte Fibra 
V./0,1 

Imp./0,02 0 200x200 219 0 0 

 
Resultats Unitats Terminals:  

 

N
us

 

Local Tipo Cabal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº 
fileres 

12 
P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 685,71 13 5  15  422    

24 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 685,71 13 5  15  422    

25 
P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 685,71 13 5  15  422    

26 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 685,71 13 5  15  422    

83 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 1,44 1,68  12,6 900x200     

121 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

124 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

130 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

131 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 685,71 13 5  15  422    

132 
P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 685,71 13 5  15  422    

139 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 685,71 13 5  15  422    
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140 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 685,71 13 5  15  422    

150 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Tovera 
esfèrica 

685,71 13 5  15  422    

168 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

171 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

174 
P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

198 
P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

201 
P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

204 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

195 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 1,44 1,68  12,6 750x250     

202 
ESPAI 
SOTA 
EXPOSICIO 

Simple 
Deflex. 
H 

 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

203 
ESPAI 
SOTA 
EXPOSICIO 

Simple 
Deflex. 
H 

 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

209 
ESPAI 
SOTA 
EXPOSICIO 

Simple 
Deflex. 
H 

 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

210 
ESPAI 
SOTA 
EXPOSICIO 

Simple 
Deflex. 
H 

 2,56 2,24 2,42 9 200x100     

211 
ESPAI 
SOTA 
EXPOSICIO 

Simple 
Deflex. 
H 

 1,6 1,76  4,5 250x100     

220 
ESPAI 
SOTA 
EXPOSICIO 

Simple 
Deflex. 
H 

 1,6 1,76  4,5 250x100     

221 
ESPAI 
SOTA 
EXPOSICIO 

Simple 
Deflex. 
H 

 1,6 1,76  4,5 250x100     

222 
ESPAI 
SOTA 
EXPOSICIO 

Simple 
Deflex. 
H 

 1,6 1,76  4,5 250x100     

224  
Toma 
Aire 
Exterior 

 2,4 1  5 250x200     

127 
P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

242 
P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

738,46 3,2 2,56  19,8 600x200     

239 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

685,71 2,8 2,32 6,49 18 500x250     

241 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

685,71 2,8 2,32 6,49 18 500x250     

234 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

685,71 2,8 2,32 6,49 18 500x250     

236 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

685,71 2,8 2,32 6,49 18 600x200     

237 P1 - 
EXPOSICIÓ 

Simple 
Deflex. 
H 

685,71 2,8 2,32 6,49 18 500x250     

 
Ventilador: 
 
Pressió "P" (Pa) = 202,772 

Cabal "Q" (m3/h) = 9.600 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (202,772 x 9.600) / (3600 x 0,762) = 710 

Wesp = 266 W/(m3/s) Categoria SFP 1  
 
 
Auditori 
 
Dades Generales  
 
Impulsió  
 

       Densitat: 1,2 Kg/m3  
       Viscositat absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocitat màxima: 8 m/s 
 
Aspiració  
 

       Densitat: 1,2 Kg/m3  
       Viscositat absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 
       Velocitat màxima: 8 m/s 
 
Perdudes Pt (Pa) en A condicionador/Ventilador:  
 
       Filtro: 40 
       Bateria freda: 40 
       Altres: 0 
 
Equilibrat (%): 15 
Pèrdues secundaries (%): 10 
Relació Alto/Ample (màxim): 1/5  
 
Resultats Nusos:  

 

Nus 
Dinàmica 

(Pa) 
P. estàtica 

(Pa) 
P. Total   

(Pa) 
Cabal 
(m3/h) 

P. 
necessària 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   
(Pa) 

Perd. Pt Comporta      
(Pa) 

3 36,3 1,71 38,01     
4 36,3 -5,06 31,23     
5 36,3 -16,67 19,63     
6 36,3 -9,89 26,4     
8 36,3 -27 9,3 600 3,92 0* 5,38 
9 32,92 -22,35 10,57     

10 28,94 -21,2 7,73 600 3,92 0 3,81 
11 24,19 -15,28 8,91     
12 18,52 -12,39 6,13 600 3,92 0 2,21 
13 17,07 -10,3 6,76     
13 10,42 -6,5 3,92 600 3,92 0  
14 36,3 -173,93 -137,63     
15 36,3 -165,14 -128,85     
16 36,3 -164,68 -128,38     
17 36,3 -155,9 -119,6     
18 36,3 -140,52 -104,22     
19 36,3 -133,74 -97,45     
20 36,3 -122,13 -85,84     
21 36,3 -128,91 -92,61     
29 34,31 -91,02 -56,71 -525 -1,68 0 55,03 
30 31,9 -80,75 -48,85     
31 28,94 -65,66 -36,72 -525 -1,68 0 35,04 
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32 25,21 -53,71 -28,5     
33 20,08 -36,19 -16,11 -525 -1,68 0 14,43 
34 13,07 -21,53 -8,46     
34 7,98 -9,66 -1,68 -525 -1,68 0*  
36 36,3 -153,71 -117,42     
37 36,3 -153,71 -117,42     
38 0 -117,42 -117,42     
37 36,3 14,76 51,06     
38 36,3 -174,12 -137,82     
39 36,3 11,85 48,15     
40 36,3 3,07 39,36     
41 36,3 -151,84 -115,54     
42 36,3 -143,06 -106,76     
43 36,3 -26,31 9,98     
44 36,3 -17,53 18,77     
38 0 -117,42 -117,42 -0 -0 0 117,42 
46 32,92 -24,25 8,67 600 3,92 0 4,75 
47 28,94 -19,04 9,9     
48 24,19 -17,09 7,09 600 3,92 0 3,17 
49 18,52 -10,31 8,21     
50 17,07 -12,24 4,82 600 3,92 0 0,9 
51 10,42 -4,66 5,76     
52 31,9 -78,45 -46,55 -525 -1,68 0 44,87 
53 28,94 -67,44 -38,51     
54 25,21 -51,73 -26,53 -525 -1,68 0 24,85 
55 20,08 -38,24 -18,16     
56 13,07 -19,9 -6,84 -525 -1,68 0 5,16 
57 7,98 -11,06 -3,09     
57 36,3 -114,58 -78,28     
58 36,3 -109,31 -73,01     
57 36,3 -107,67 -71,37 -525 -1,68 0 69,69 
58 34,31 -97,98 -63,67     
55 34,31 -96,07 -61,76     
56 34,31 -92,01 -57,7     

 
Resultats Branques:  

 

Lí
ni

a 

N.Orig. N.Dest. Long Funció Mat./Rug. Circ./f/Co Cabal W x H D/De V Perd.Pt 

      (m)   (mm)   (m³/h) (mm) (mm) (m/
s) 

(Pa) 

3 3 4  Colze  Imp./0,1867 4.200    6,775 

5 5 6  Colze  Imp./0,1867 
-

4.200    6,775 

6 8 9  Rejilla  Imp./-0,041 3.600    -1,271 

8 10 11  Rejilla  Imp./-
0,0513 2.400    -1,173 

10 12 13  Rejilla  
Imp./-

0,0391 1.200    -0,634 

12 6 4 2,54 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0171 -

4.200 500x300 420 7,7
8(*) 4,832 

14 14 15  Colze  Asp./0,242 
-

4.200    8,784 

16 16 17  Colze  Asp./0,242 -
4.200    8,784 

15 15 16 0,24 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0171 -
4.200 

500x300 420 7,7
8 

0,462 

18 18 19  Colze  Asp./0,1867 -
4.200    6,775 

20 20 21  Colze  Asp./0,1867 4.200    6,775 

27 29 30  Rejilla  Asp./0,2612 -
3.150 

   7,864 

29 31 32  Rejilla  Asp./0,3444 
-

2.100    8,217 

31 33 34  Rejilla  Asp./0,6147 -
1.050    7,641 

33 21 19 2,54 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0171 4.200 500x300 420 7,7
8 

4,832 

34 36 37  Derivació T  Asp./0 4.200    0 
35 37 38  Derivació T  Asp./ 0    0 

37 17 37 1,15 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Asp./0,0171 
-

4.200 500x300 420 
7,7

8 2,184 

37 38 38 0,49 Conducte Acer 
Galv./0,1 Asp./0,0068 0 300x300 328 0 0 

36 37 38  Condicionador   
-

4.200    -188,877 

37 38 14 0,1 Conducte Acer 
Galv./0,1 Asp./0,0171 -

4.200 500x300 420 7,7
8 0,191 

38 39 40  Colze  Imp./0,242 4.200    8,784 

37 37 39 1,53 Conducte Acero 
Galv./0,1 

Imp./0,0171 4.200 500x300 420 7,7
8 

2,909 

39 40 3 0,71 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0171 4.200 500x300 420 
7,7

8 1,354 

40 41 42  Colze  Asp./0,242 -
4.200 

   8,784 

39 36 41 0,98 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Asp./0,0171 
-

4.200 500x300 420 
7,7

8 1,873 

41 42 18 1,33 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0171 -
4.200 

500x300 420 7,7
8 

2,539 

42 43 44  Colze  Imp./0,242 
-

4.200    8,784 

41 8 43 0,36 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0171 -
4.200 

500x300 420 7,7
8 

0,686 

43 9 46 1,04 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0174 3.600 450x300 400 
7,4

1 1,896 

44 46 47  Rejilla  Imp./-
0,0448 

3.000    -1,224 

45 47 10 1,27 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0177 3.000 400x300 378 
6,9

4 2,164 

45 11 48 1,17 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0182 2.400 350x300 354 6,3
5 

1,814 

46 48 49  Rejilla  
Imp./-

0,0637 1.800    -1,117 

47 49 12 1,57 Conducte Acer 
Galv./0,1 Imp./0,0188 1.800 300x300 328 5,5

6 2,082 

47 13 50 1,25 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0197 1.200 250x250 273 
5,3

3 1,94 

48 50 51  Rejilla  Imp./-
0,0937 600    -0,932 

49 51 13 1,44 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Imp./0,0216 600 200x200 219 
4,1

7 1,835 

49 30 52 1,23 Conducte Acer 
Galv./0,1 Asp./0,0176 -

3.150 400x300 378 7,2
9 2,3 

50 52 53  Rejilla  Asp./0,294 
-

2.625    8,04 

51 53 31 0,97 Conducte Acer 
Galv./0,1 Asp./0,018 -

2.625 350x300 354 6,9
4 1,785 

51 32 54 1,12 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Asp./0,0185 
-

2.100 300x300 328 
6,4

8 1,977 

52 54 55  Rejilla  Asp./0,4393 -
1.575    8,368 

53 55 33 1,3 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Asp./0,0191 
-

1.575 275x275 301 
5,7

9 2,055 

53 34 56 1,35 Conducte Acer 
Galv./0,1 Asp./0,0201 -

1.050 250x250 273 4,6
7 1,627 

54 56 57  Rejilla  Asp./0,4915 -525    3,748 

55 57 34 1,41 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0221 -525 200x200 219 3,6
5 

1,409 

56 57 58  Colze  Asp./0,1452 
-

4.200    5,27 

55 5 44 0,45 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Imp./0,0171 4.200 500x300 420 7,7
8 

0,858 

55 20 57 3,97 Conducte 
Acer 

Galv./0,1 Asp./0,0171 
-

4.200 500x300 420 
7,7

8 7,554 
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56 57 58  Rejilla  Asp./0,238 -
3.675    7,7 

55 58 57 0,86 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0171 -
4.200 

500x300 420 7,7
8 

1,643 

54 55 56  Colze  Asp./0,1183 -
3.675    4,06 

53 58 55 1,01 Conducte Acer 
Galv./0,1 

Asp./0,0173 -
3.675 

450x300 400 7,5
6 

1,91 

55 56 29 0,52 Conducte Acer 
Galv./0,1 Asp./0,0173 -

3.675 450x300 400 7,5
6 0,99 

 
Resultats Unitats Terminals:  

 

N
us

 

Local Tipo 
Caba

l Pt V.ef. Alc NR L x H 
Diám

. Nº 
Lxnº 
vías 

Nº 
tob.fil

a 

   
(m³/h

) (Pa) 
(m/s

) 
(m
) (dB) (mm) (mm) 

ran
. 

(mm
) 

x nº 
fileres 

8 P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

600 3,9
2 2,8 6,6 20,

7 
350x25

0     

1
0 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

600 
3,9

2 2,8 6,6 
20,

7 
350x25

0     

1
2 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

600 3,9
2 

2,8 6,6 20,
7 

350x25
0 

    

1
3 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

600 3,9
2 

2,8 6,6 20,
7 

600x15
0 

    

3
0 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

525 1,6
8 1,84  12,

6 
400x30

0     

3
2 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

525 1,6
8 1,84  12,

6 
400x30

0     

3
4 

P2 - 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

525 
1,6

8 1,84  
12,

6 
500x25

0     

3
4 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

525 
1,6

8 1,84  
12,

6 
600x20

0     

4
6 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

600 3,9
2 

2,8 6,6 20,
7 

300x30
0 

    

4
8 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

600 3,9
2 2,8 6,6 20,

7 
300x30

0     

5
0 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

600 3,9
2 2,8 6,6 20,

7 
450x20

0     

5
3 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

525 
1,6

8 1,84  
12,

6 
400x30

0     

5
5 

P2 – 
AUDIT 

Simpl
e 525 1,6

8 1,84  12,
6 

500x25
0     

Deflex
. H 

5
7 

P2 - 
AUDIT 

Simpl
e 
Deflex
. H 

525 1,6
8 1,84  12,

6 
600x20

0     

5
8 

P2 - 
AUDITOR
I 

Simpl
e 
Deflex
. H 

525 1,6
8 1,84  12,

6 
400x30

0     

 
 

Acondicionador: 
 
Pressió "P" (Pa) = 268,877 

Cabal "Q" (m3/h) = 4.200 
Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (268,877 x 4.200) / (3600 x 0,762) = 412 

Wesp = 353 W/(m3/s) Categoria SFP 1  
 
10.4. PLEC DE CONDICIONS 
 
- Introducció. 
 
El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions mitjançant les quals, s’haurà de 
desenvolupar la realització de la instal·lació d’Aire Condicionat. 
 
Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten las bases sobre normativa, 
execució, proves, posta en marxa i control de qualitat. 
 
- Documentació Tècnica de Referència. 
La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar durant la realització de les diferents unitats 
d’instal·lacions, per aconseguir el nivell de qualitat proposat. 
 
1 Normes recomanades por ASHRAE Guide. 
2 Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball. 
3 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 
4 Prescripcions de l’Institut Eduardo Torroja, P.I.E.T. 
5 Recomanacions dels fabricants, equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la Direcció 
Facultativa de la instal·lació. 
6 Equips d’importació. Podran exigir-se les proves necessàries, a càrrec de l’instal·lador per a complimentar els 
requisits de la Reglamentació espanyola. 
 
- Plànols i Especificacions. 
1.4.4.1 Plànols i especificacions del projecte. 
Els plànols i les especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la 
realització de la instal·lació. 
 
Les especificacions regiran amb preferència als plànols. 
Els materials i el seu muntatge, que no es citen en els plànols i especificacions, però que han d’estar implícits 
lògicament i són necessaris per a l’execució de la instal·lació, es consideren com inclosos. 
L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de la instal·lació, haurà de confrontar els plànols i especificacions i 
informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que es trobi. 
 
No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es formuli verbalment. 
En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte i, en 
base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge. 
 
- Plànols de muntatge. 
Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva 
comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva 
correcta interpretació i muntatge. 
Qualsevol treball executat, sense l’esmentada comprovació, anirà a càrrec de l’instal.lador. 
 
Els plànols de muntatge, es faran en base a la documentació del Projecte i considerant les modificacions que es 
presentin durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 
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- Execució del Treball. 
- General. 
Tots els tipus de treballs d’aquesta instal·lació, es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la 
documentació tècnica a que es fa referència i, particularment, amb les normes de pràctiques recomanades per la 
ASHRAE, i la dels fabricants dels equips i materials en qüestió. 
 
- Requisits previs. 
Quan sigui necessari o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per la 
D.F. els següents documents: 
a) Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement a els d’aquest Projecte. 
b) Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar. 
c) Mostres dels materials que es necessitin, amb temps suficient per a ser revisats i aprovats abans de la 
seva provisió. 
Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser 
sotmesos a la seva aprovació en el moment que sigui necessari, amb quinze dies d’antelació a la data prevista 
d’iniciar l’execució dels treballs que figuren en els esmentats documents. 
 
- Protecció dels equips i materials. 
Durant l’execució, l’instal·lador s’ha d’ocupar dels equips i materials, els ha de protegir contra la pols i els cops, 
segons el tipus de material. 
Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts s’han de protegir amb taps el temps que sigui 
necessari. 
L’instal·lador ha de comprovar rigorosament, abans de tancar els diferents trams d’aquestes conduccions, que no 
quedi a l’interior cap objecte o restes de materials que puguin interferir posteriorment en el seu funcionament. 
 
Si això passés, l’instal·lador s’haurà de fer càrrec de les despeses i danys que s’hagin pogut produir. 
Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona 
presència fins l’ acabament i lliurament de la instal·lació. 
Necessitats d’espai. 
Tots els components d’aquesta instal·lació s’hauran d’emplaçar en els espais assignats; i s’haurà de deixar 
l’espai raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació. L’instal·lador haurà de verificar els espais requerits 
per a tots els equips. 
 
- Criteris d’amidament. 
En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de l’Euro respecte altres monedes. 
 
- Maquinària en general. 
El preu ha d’incloure: 
- Transport i col·locació en el seu lloc d’emplaçament. 
- Connexionat elèctric (potència i comandament). 
- Connexionat de canonades. 
- Suports. 
- Posta en marxa. 
- Proves. 
- Certificacions de qualitat i característiques tècniques. 
- Assegurances. 
- Garanties. 
 
- Canonades i aïllament. 
El preu ha d’incloure: 
- Transports i ports fins el punt d’instal·lació. 
- Tots els accessoris necessaris. 
- Raspallat i pintat segons especificació. 
- Suports. 
- Equip de soldadura. 
- Proves hidràuliques. 
- Certificacions de qualitat. 
- L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i 
suports establerta. 
 
- Línies elèctriques. 
El preu ha d’incloure: 
- Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 
- Material auxiliar. 

- Suports. 
- Proves 
- Verificacions de qualitat. 
- L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i 
suports establerta. 
 
- Quadres de maniobra i senyalització. 
El preu ha d’incloure: 
- Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 
- Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzacions de cables i borns, rètols. 
- Suports. 
- Muntatge en obra: Connexionat i senyalització. 
- Proves. 
- Certificat de qualitat i de característiques tècniques dels aparells. 
- Garanties dels aparells. 
 
- Conductes. 
El preu ha d’incloure: 
- Fabricació a l’obra i/o en el taller. 
- Transport i ports fins els punt de la instal·lació. 
- Tots els accessoris necessaris. 
- Suports. 
- Proves amb aire. 
- Certificació de qualitat de xapa. 
- L’amidament es farà per metre quadrat instal·lat, prenent a les corbes, el radi mig. 
 
 
- Control de Qualitat. 
- Abast. 
Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa, farà els 
següents controls de qualitat: 
a. De tots els equips i materials que s’utilitzaran a la instal·lació. 
b. Dels mètodes d’execució. 
c. De les proves parcials i totals. 
 
- Nivell de control. 
El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les normes 
de referència en apartats anteriors d’aquest document. 
 
- Control dels equips i materials. 
Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb 
indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats. 
 
Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria d’aquest Projecte. 
Abans de la provisió dels equips i materials, s’haurà de disposar dels certificats corresponents, i de les 
mostres dels materials que es sol·licitin, per a la seva comprovació i acceptació per la Direcció Facultativa. 
 
L’instal·lador, a càrrec seu, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 
indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats. 
Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria d’aquest Projecte. 
Abans de la provisió dels equips i materials, s’haurà de disposar dels certificats corresponents, i de les 
mostres dels materials que es sol·licitin, per a la seva comprovació i acceptació per la Direcció Facultativa. 
L’instal·lador, a càrrec seu, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 
 
- Control d’execució. 
L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes que regiran la realització dels 
treballs. Aquests no es podran començar sense haver estat aprovats per la Direcció Facultativa. 
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents 
inspeccions, comprovant que, tan els materials com la qualitat de l’execució, compleix les condicions 
imposades. 
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- Control de les proves. 
L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries. 
Les esmentades proves seran presentades per escrit i per triplicat. 
La Direcció Facultativa controlarà les esmentades proves, per comprovar si la prestació realitzada és 
satisfactòria o no. 
En el cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’assumir tots els canvis i reparacions necessàries fins a obtenir unes 
proves satisfactòries. 
Les proves es faran d’acord amb les Normes Vigents, i segons les indicacions contemplades en aquest plec. 
En el cas que les soldadures s’hagin de comprovar per radiografia, hauran de ser executades per un soldador 
homologat. 
El número de Rx a realitzar, s’indicarà en cas de requerir-se, a la Memòria Tècnica corresponent. 
 
PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES 
- Generalitats. 
La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions de la 
reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com realitzar una posta en 
funcionament correcte i comprovar, mitjançant els assaigs que siguin requerits, les prestacions de seguretat i 
qualitat que són exigides. 
Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la instal·lació, la 
qual donarà fe dels resultats per escrit. 
L’instal·lador haurà de disposar de tots els equips i materials necessaris per efectuar les proves. 
Si el resultat de les proves no fos el correcte, s’hauran de realitzar totes les modificacions i reposicions fins que 
les mateixes siguin satisfactòries, d’acord a allò que està especificat i a judici de la Direcció Facultativa. 
 
- Proves parcials. 
Al llarg de l’execució, hauran d’haver-se fet proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els elements que 
hagi indicat la Direcció Facultativa. Particularment totes les unions o trams de les canonades, que per necessitats 
de l’obra quedin ocults, hauran de ser exposades per a la seva inspecció o expressament aprovats abans de 
cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. 
 
- Proves finals. 
Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense 
perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 
 
- Proves hidràuliques. 
Acabada la instal·lació, o part d’ella, serà sotmesa a totes les proves indicades, havent-se de realitzar totes 
les modificacions i reposicions necessàries fins que les mateixes siguin satisfactòries d’acord al que s’ha 
especificat i a judici de la Direcció Facultativa. 
Les proves d’estanqueïtat de les xarxes de canonades, s’ajustaran al que està indicat en la norma UNE 100-151-
88. 
 
- Proves d’equips frigorífics. 
Els equips frigorífics muntats en fàbrica, no hauran de sotmetre’s a altres proves específiques, entenent que han 
estat sotmesos a les mateixes en fàbrica, de forma que es subministraran acompanyats del corresponent 
certificat de proves. 
En cas que, per accident, s’escapi el refrigerant, s’haurà de realitzar la seva reposició, seguint les instruccions del 
fabricant de l’equip i després d’haver realitzar les corresponents proves d’hermeticitat , assecat i buit. 
Pels equips frigorífics d’importació, la prova d’estanqueïtat requerida pel Departament de Seguretat per 
Plantes i instal·lacions Frigorífiques, s’ajustarà mitjançant certificació d’una entitat reconeguda oficialment en el 
país d’origen, legalitzada pel representant espanyol en aquell país, o en el seu cas mitjançant certificació de 
laboratori d’assaigs nacional reconegut pel Ministeri d’Indústria i Energia. 
La Direcció Facultativa de la instal·lació, en cas de ser dubtós l’estat de recepció de l’equip importat, podrà exigir, 
en qualsevol cas, la darrera certificació citada. 
La prova d’estanqueïtat dels circuits frigorífics muntats en obra es realitzarà segons el següent procediment: 
- Es pressuritzaran amb nitrogen les canonades de líquid i gas de cada sistema de refrigerant, d’acord amb les 
tres etapes indicades a continuació: 
a. Augment de la pressió fins a 3 kg/cm2 durant 3 minuts com a 
mínim (senyala l’ existència de fuites importants). 
b. Augment de la pressió fins 15 kg/cm2 durant 3 minuts com a 
mínim (senyala l’existència de fuites importants). 
c. Augment de la pressió fins 28 kg/cm2 durant 24 hores aproximadament (senyala l’existència de fuites 
menors). 
- Si no hi ha caigudes de pressió es considera que la instal·lació es correcta. 
- Si disminueix la pressió s’ha de localitzar la fuita. 

- No obstant, si hi ha un canvi en la temperatura ambient des de la pressurització fins la lectura en el 
manòmetre, es corregirà dita lectura en 0,1 kg/cm2 per cada grau centígrad de diferència. 
Per localitzar fuites s’utilitzaran els mètodes següents: 
a) Verificació amb l’oïda (escoltar si hi ha un fuita important). Verificació amb la ma (intentar detectar fuites en les 
unions). Control mitjançant sabó i aigua. 
b) Si es busca una fuita petita o no s’ha pogut trobar: 
- Alliberar nitrogen fins 3 kg/cm2. 
- Augmentar la pressió amb gas refrigerant fins 5 kg/cm2. 
- Buscar la fuita amb un detector (làmpada de soldar, detector elèctric, de propà, ...) 
- Si no es detecta la fuita, tornar a pressuritzar a 28 kg/cm2. i tornar a verificar. 
 
- Prova d’estanqueïtat de conductes d’aire. 
Acabada la instal·lació o part de la mateixa, i abans de que una xarxa de conductes quedi inaccessible, degut a la 
col·locació de l’aïllament tèrmic, obra de fàbrica o tancament del fals sostre, es realitzaran proves de resistència 
estructural i d’estanqueïtat per a assegurar la perfecta execució dels conductes i els seus accessoris i del muntatge 
dels mateixos. 
Les proves d’estanqueïtat de xarxes de canonades s’ajustaran a l’indicat en la norma UNE100-104-88. 
 
- Proves elèctriques. 
Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric, del consum d’energia en les 
condicions reals de treball i tensió, havent de donar uns resultats correctes a judici de la Direcció Facultativa de la 
instal·lació. 
Abans de connectar els motors i equips elèctrics, es realitzarà una mesura de la resistència de l’aïllament a terra i 
entre conductors, havent-se d’obtenir un valor no inferior a 750.000 ohms. 
Una vegada connectats els motors i equips, es tornarà a mesurar la resistència de l’aïllament de la mateixa manera, 
havent-se d’obtenir un valor no inferior a 250.000 ohms. 
 
- Presa de dades i amidaments. 
Per la presa de dades i l’anotació dels resultats dels amidaments s’utilitzaran les fitxes que s’adjunten al final del 
present document, o bé qualsevol altre document que aprovi la Direcció Facultativa. 
Les mesures de pressions, velocitats, cabals, temperatures, etc. s’ajustaran a allò que està indicat en la 
norma UNE 100-010-89972. 
 
- Recepció provisional. 
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per la Direcció Facultativa de la instal·lació, es 
procedirà a l’acte de recepció provisional de la instal·lació. 
Amb aquest acte, es donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació. 
 
 
- Recepció definitiva. 
Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament durant el mateix, 
o havent estat aquests convenientment solucionats, la recepció provisional adquirirà caràcter de recepció definitiva, 
sense realització de proves noves, llevat que per part de la Propietat o Direcció Facultativa 
hagi estat cursat avís en contra abans de finalitzar el període de garantia establert. 
 
- Documentació de la recepció. 
Un cop complimentats els requisits marcats, es realitzarà l’acte de recepció provisional, en la que la Direcció 
Facultativa de la instal·lació, en presència de la firma instal·ladora, lliurarà al titular de la mateixa, si no ho hagués fet 
abans, els documents següents: 
 
a. Acta de Recepció, subscrita per tots els presents (per duplicat). 
b. Resultat de les proves. 
c. Manual d’instruccions. 
d. Llibre de manteniment. 
e. Projecte d’execució, en el que juntament a una descripció de la instal·lació, es relacionaran totes les unitats i 
equips utilitzats, indicant marca, model, característiques i fabricant, així com plànols definitius de l’executat, esquema 
de principi, esquema de control i seguretat i esquemes elèctrics. 
Per últim, un exemplar de: 
f. Esquemes de principi de control i seguretat degudament emmarcat en impressió indeleble per a la seva col·locació 
en la sala de màquines. 
g. Còpia del certificat de la instal·lació present davant la Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria i 
Energia. 
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11. AIGUA FREDA I AIGUA CALENTA 
 
11.1 MEMORIA 
 
En relació a l’aigua freda, la escomesa es troba a la banda de la Plaça de la Vall del Castell i entra a l’edifici per 
planta baixa, donant servei als 3 banys de que disposa l’edifici i a una aixeta de servei a la planta coberta. Les 
canonades seran de polipropilè. 
 
Respecte a l’aigua calenta, aquesta es produirà a un escalfador elèctric situat al sostre del bany de la planta 
segona posat en posició horitzontal. Les canonades per ACS seran del tipus multicapa. 
 
11.2. ANNEX DE CALCUL 
 
Utilitzarem les següents expressions: 
 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H1 = H2 + hf   

 
On: 

H = Altura piezomètrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/ = Altura de pressió (mca). 
 = Peso especifico fluid. 
 = Densitat fluid (kg/m³). 
g = Acceleració gravetat. 9,81 m/s². 
hf = Pèrdues de altura piezomètrica, energia (mca). 

 
Canonades i vàlvules. 
 

hf = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Qs
2  

f = 0,25 / [lg10( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   

Re = 4 x Q / ( x D x )   
 

On: 
f = Factor de fricció a canonades (adimensional). 
L = Longitud equivalent de canonada o vàlvula (m). 
D = Diàmetre de canonada (mm). 
Qs = Caudal simultani o de pas (l/s). 

 = Rugositat absoluta canonada (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
 = Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s). 
 = Densitat fluid (kg/m³). 
 

Comptadors. 
 

hf c = 10 x [(Qs / 2 x Qn)²]  

 
On: 
Qs = Caudal simultani o de pas (l/s). 

Qn = Caudal nominal del comptador (l/s). 

 
Caudal Simultània "Qs". Mètode General. 

 
- Por aparells o aixetes: 
 

Qs = Qi x Kap 

 
Kap = [1/(n - 1)] x (1 + K(%)/100)  

Kap = [1/(n - 1)] +  x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)]  

 
- Por subministres o habitatges tipus: 
 

Qs = Qiv x Kap x Nv x Kv  

 
Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1))  

 
On: 

Qi = Caudal instal·lat en el tramo (l/s). 

Qiv = Caudal instal·lat en el subministrament o habitatge (l/s). 

Kap = Coeficient de simultaneïtat. 

n = Número de aparells o aixetes. 
Nv = Número de habitatges tipo. 

K(%) = Coeficient majoració. 
 = 0 ; Fórmula francesa. 
 = 1 ; Edificis d’oficines. 
 = 2 ; Habitatges 
 = 3 ; Hoteles, hospitals. 
 = 4 ; Escoles, universitats, cuartels. 

 
 
Cabal Simultània "Qs". Mètode UNE 149201. 

 
- Edificis d’habitatges: 
 

Para Qi > 20 l/s, Qs = (1,7 x Qi
0.21) - 0,7 (l/s) 

Para Qi  20 l/s, depèn dels cabals instantànies mínims:  

 Si tots Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,682 x Qi
0,45) - 0,14 (l/s) 

 Si algun Qap  0,5 l/s: 

  Qi  1 l/s, Qs = Qi (No existeix simultaneïtat) 

  Qi > 1 l/s, Qs = (1,7 x Qi
0.21) - 0,7 (l/s)  

 
- Edificis de Oficines, Estaciones, Aeroports, etc: 
 

Para Qi > 20 l/s, Qs = (0,4 x Qi
0.54) + 0,48 (l/s) 

Para Qi  20 l/s, depèn de los cabals instantanis mínims:  

 Si tots Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,682 x Qi
0,45) - 0,14 (l/s) 

 Si algun Qap  0,5 l/s: 

  Qi  1 l/s, Qs = Qi (No existeix simultaneïtat) 

  Qi > 1 l/s, Qs = (1,7 x Qi
0.21) - 0,7 (l/s)  

 
- Edificis de Hoteles, Discoteques, Museus: 
 

Para Qi > 20 l/s, Qs = (1,08 x Qi
0.5) - 1,83 (l/s) 

Para Qi  20 l/s, depèn dels cabals instantànies mínims:  

 Si tots Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi
0,5) - 0,12 (l/s) 

 Si algun Qap  0,5 l/s: 

  Qi  1 l/s, Qs = Qi (No existeix simultaneïtat) 

  Qi > 1 l/s, Qs = Qi
0.366 (l/s)  

 
- Edificis de Centros Comerciales: 
 

Para Qi > 20 l/s, Qs = (4,3 x Qi
0.27) - 6,65 (l/s) 

Para Qi  20 l/s, depèn dels cabals instantanis mínims:  

 Si tots Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi
0,5) - 0,12 (l/s) 

 Si algun Qap  0,5 l/s: 

  Qi  1 l/s, Qs = Qi (No existeix simultaneïtat) 

  Qi > 1 l/s, Qs = Qi
0.366 (l/s)  

 
- Edificis d’Hospitals: 
 

Para Qi > 20 l/s, Qs = (0,25 x Qi
0.65) + 1,25 (l/s) 

Para Qi  20 l/s, depèn de los cabals instantanis mínims:  

 Si tots Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi
0,5) - 0,12 (l/s) 

 Si algun Qap  0,5 l/s: 
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  Qi  1 l/s, Qs = Qi (No existeix simultaneïtat) 

  Qi > 1 l/s, Qs = Qi
0.366 (l/s)  

 
- Edificis de Escoles, Poliesportiu: 
 

Para Qi > 20 l/s, Qs = (-22,5 x Qi
-0.5) + 11,5 (l/s) 

Para Qi  20 l/s, depèn de los cabals instantanis mínims:  

  Qi  1,5 l/s, Qs = Qi (No existeix simultaneïtat) 

  Qi > 1,5 l/s, Qs = (4,4 x Qi
0.27) - 3,41 (l/s)  

 
On: 
Qi = Cabal instal·lat en el tramo (l/s). 

Qap = Caudal instantani mínim para cada tipo de aparell (l/s) . 

 
Dades generals 
 
Agua freda 
 

Densitat : 1.000 Kg/m3  
Viscositat cinemàtica : 0,0000011 (m²/s). 

 
Aigua calenta. 
 

Densitat : 1.000 Kg/m3  
Viscositat cinemàtica : 0,00000066 (m²/s). 

 
Pèrdues secundaries : 20%. 
Pressió dinàmica mínima (mca): 

 Aixetes : 10   ;   Fluxors : 15 
Pressió dinámica màxima (mca): 
Aixetes : 50   ;   Fluxors : 50 

 Velocitat màxima (m/s): 
Canonades metàl·lica: 2  
Canonades plàstiques: 2  
Escomesa metàl·lica: 2  

 Escomesa plàstica: 2  
 Canonada alimentació metàl·lica: 2  
 Canonada alimentació plàstica: 2  
 Distribuïdor principal metàl·lica: 2  
 Distribuïdor principal plàstica: 2  
 Muntants metàl·lics: 2  
 Muntants plàstics: 2  
 Derivació particular metàl·lica: 2  
 Derivació particular plàstica: 2  
 Derivació aparell metàl·lica: 2  
 Derivació aparell plàstica: 2  

 
A continuació se presenten los resultats obtinguts para las distintes branques i nusos: 
 

Línia Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Lreal(m) Func.Tramo  Material/ 
Rugositat (mm) 

Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 

2 8 2 2,14 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0255 1,795 0,4635 25 20,4 0,328 1,42 
3 3 4  LLP   F 1,795 0,4635 20 21,7 0,207  
4 4 5  LLPGV   F 1,795 0,4635 20 21,7 0,276  
5 5 6  Filtro    1,795 0,4635   0,02  
6 6 7  VRT   F 1,795 0,4635 20 21,7 0,276  
7 7 8  Comptador   F 1,795 0,4635  20 1,114  
8 9 10 0,44 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0272 0,4 0,2828 20 16 0,09 1,41 
9 10 11 3,73 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0268 0,3 0,3 20 16 0,851 1,49 

11 12 13  LLP   F 0,2 0,2 10 12,6 0,409  
12 11 14  LLP   F 0,1 0,1 15 16,1 0,044  
13 10 15 1,26 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0327 0,1 0,1 16 12 0,164 0,88 
14 15 16  LLP   F 0,1 0,1 10 12,6 0,118  
19 22 23 0,43 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0269 0,845 0,2988 20 16 0,097 1,49 
23 23 28 1,21 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0327 0,1 0,1 16 12 0,158 0,88 
24 28 29  LLP   F 0,1 0,1 10 12,6 0,118  
60 30 63 1,73 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0265 0,33 0,1905 20 16 0,157 0,95 

30 35 36 0,43 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0272 0,4 0,2828 20 16 0,089 1,41 
31 36 37 3,73 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0268 0,3 0,3 20 16 0,853 1,49 
32 38 39  LLP   F 0,2 0,2 10 12,6 0,409  
33 37 40  LLP   F 0,1 0,1 15 16,1 0,044  
34 36 41 1,23 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0327 0,1 0,1 16 12 0,16 0,88 
35 41 42  LLP   F 0,1 0,1 10 12,6 0,118  
36 43 44 3,93 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0273 0,165 0,165 20 16 0,276 0,82 
41 48 49 0,19 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0297 0,15 0,15 16 12 0,051 1,33 
42 49 50  LLP   F 0,15 0,15 10 12,6 0,243  
43 35 48 1,6 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0314 0,15 0,15 20 16 0,107 0,75 
44 22 35 3,2 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0265 0,55 0,3175 20 16 0,809 1,58 
45 30 43 3,2 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0273 0,165 0,165 20 16 0,225 0,82 
46 9 22 3,44 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0262 1,395 0,4027 25 20,4 0,411 1,23 
48 1 9 2,72 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0255 1,795 0,4635 25 20,4 0,418 1,42 
48 37 38 2,42 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 F/0,028 0,2 0,2 16 12 1,078 1,77* 
58 62 63  CALAI    0,495 0,3555   0,5  
46 11 12 2,41 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,028 0,2 0,2 16 12 1,074 1,77 
43 44 44 0,42 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,031 0,065 0,065 14 10 0,055 0,83 
37 23 62 1,53 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0272 0,745 0,2816 20 16 0,312 1,4 
37 38 30 4,44 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0273 0,165 0,165 20 16 0,312 0,82 
38 38 39 4,05 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0263 0,165 0,165 16 12 1,156 1,46 
39 39 40  LLP   C 0,065 0,065 10 12,6 0,049  
40 39 41 2,46 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,691 1,27 
41 41 42  LLP   C 0,1 0,1 10 12,6 0,106  
42 63 43 6,44 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0263 0,165 0,165 16 12 1,836 1,46 
43 43 44  LLP   C 0,065 0,065 10 12,6 0,049  
44 43 45 2,45 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,687 1,27 
45 45 46  LLP   C 0,1 0,1 10 12,6 0,106  
46 62 47 4,43 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0279 0,25 0,25 20 16 0,73 1,24 
47 47 48  LLP   F 0,1 0,1 15 16,1 0,044  
48 47 49 2,4 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0297 0,15 0,15 16 12 0,64 1,33 
49 49 50  LLP   F 0,15 0,15 10 12,6 0,243  
50 44 51 2,67 Deriv.particular  P/Al/PEX/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,749 1,27 
51 51 52  LLP   C 0,1 0,1 10 12,6 0,106  
52 2 1 13,93 Deriv.particular  PP5/0,01 F/0,0255 1,795 0,4635 25 20,4 2,139 1,42 

 

Nus Aparell 
Cota sobre 
planta(m) 

Cota total 
(m) H(mca) 

P.dinám. 
(mca) 

Cabal 
fría(l/s) 

Cabal 
caliente(l/s) 

1  1 1 27,64 26,64 0  
2  0 0 29,78 29,78 0  
3 CRED 0 0 32 32 0  
4  0 0 31,79 31,79 0  
5  0 0 31,52 31,52 0  
6  0 0 31,5 31,5 0  
7  0 0 31,22 31,22 0  
8  0 0 30,11 30,11 0  
9  0,6 3,72 27,22 23,5 0  

10  1 4,12 27,13 23,01 0  
11  1 4,12 26,28 22,16 0  
12  1 4,12 25,21 21,09 0  
13 Rentamans 1 4,12 24,8 20,68 0,2  
14 Rentamans 1 4,12 26,24 22,12 0,1  
15  1 4,12 26,97 22,85 0  
16 Inodor cisterna 1 4,12 26,85 22,73 0,1  
22  0,6 7,16 26,81 19,65 0  
23  1 7,56 26,72 19,16 0  
28  1 7,56 26,56 19 0  
29 Inodor cisterna 1 7,56 26,44 18,88 0,1  
30  1 7,56 25,75 18,19 0  
35  0,6 10,36 26 15,64 0  
36  1 10,76 25,92 15,16 0  
37  1 10,76 25,06 14,3 0  
38  1 10,76 23,98 13,22 0  
39 Rentamans. 1 10,76 23,58 12,82* 0,2  
40 Rentamans 1 10,76 25,02 14,26 0,1  
41  1 10,76 25,75 14,99 0  
42 Inodor cisterna 1 10,76 25,64 14,88 0,1  
43  1 10,76 25,52 14,76 0  
44  1 10,76 25,25 14,49 0  
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48  0,1 11,96 25,9 13,94 0  
49  0,1 11,96 25,85 13,89 0  
50 Grifo aïllat 0,1 11,96 25,6 13,64 0,15  
62  2,5 9,06 26,4 17,34 0  
63  2,5 9,06 25,9 16,84 0  
44 Rentamans 1 10,76 25,19 14,43  0,065 
38  0 3,12 25,44 22,32 0  
39  0 3,12 24,28 21,16 0  
40 Rentamans 0 3,12 24,23 21,11  0,065 
41  0 3,12 23,59 20,47 0  
42 Rentamans 0 3,12 23,48 20,36  0,1 
43  0 6,56 24,07 17,51 0  
44 Rentamans 0 6,56 24,02 17,46  0,065 
45  0 6,56 23,38 16,82 0  
46 Rentamans 0 6,56 23,28 16,72  0,1 
47  0 6,56 25,68 19,12 0  
48 Rentamans 0 6,56 25,63 19,07 0,1  
49  0 6,56 25,04 18,48 0  
50 Rentamans. 0 6,56 24,79 18,23 0,15  
51  0 9,76 24,5 14,74 0  
52 Rentamans. 0 9,76 24,39 14,63  0,1 

 
CALCULS COMPLEMENTARIS. 
 
 
ESCALFADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL. 
 

P = E / tp   
E = Va x (Tp - Tf)   

Va = V x (Tu - Tf) / (Tp - Tf)   

Pbr = (9,81 x Qsr x hfr) / 0,65  

 
On: 

P = Potencia del escalfador (kcal/h). 
E = Energia necessària para incrementar la temperatura del volum d’aigua del acumulador "Va" des de la Tf fins la Tp 

(kcal). 
tp = Temps preparació agua calenta (h). 
Va = Volum acumulador (l). 

Tp = Temperatura preparació agua calenta (ºC). 

Tf = Temperatura agua feda (ºC). 

Tu = Temperatura utilització agua calenta (ºC). 

V = Consumo agua a la temperatura utilització (l). 
Pbr = Potencia de la bomba recirculadora (W). 

Qsr = Caudal de retorno (l/s). 

hfr = Perdudes circuit recirculación (mca). 

 
A continuació es presenten els resultats obtinguts: 
 

Línia Nus Orig. Nus 
Dest. 

tp(h) Tp(ºC) Tf(ºC) Tu(ºC) V(l) Va(l) P(kcal/h) 

58 62 63 2 60 15 40 0 0 0 
 
 

Línia Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Qsr(l/s) hfr(mca) Pbr(W) 

58 62 63    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.3. PLEC DE CONDICIONS 
Normes d’aplicació 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. 
DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta 
sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 
057:1996, UNE 19 049- 1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 
12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 
919/2006. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del Aislamiento  acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos 
de adaptación al espectro. 
 
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és 
la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura 
un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió 
són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i lacontinuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de 
la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació pròpia de pou, mina 
d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de 
subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
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Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha 
d’estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 
d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes 
de bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i 
productes de construcció es faran servir tècniques adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas 
incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de 
l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la 
formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es 
tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, electricitat 
alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el 
terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà protecció catòdica. El 
suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint 
ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de 
diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, 
si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de 
materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa 
general i escomesa. 
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passa murs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. 
Les proves de pressió no han de variar al menys en 4 hores. 
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs 
fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
 
1.2 Instal·lació interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció 
és la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, 
s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau 
de sortida. 
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), 
Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 

Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot 
haver comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 
d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els 
següents llocs:  
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no 
destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal 
vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de 
consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del 
projecte. 
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar 
instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. 
Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels 
paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han 
de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta 
de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que 
vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, 
aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop 
encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub 
cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció adequada que 
permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o 
purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en 
trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub 
que travessi un mur es col·locarà el passa mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les 
unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb punts fixes al 
llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els tubs es 
protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el 
traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la 
distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies 
necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari 
es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar 
ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar 
aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de 
netejar interiorment i ferhi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada 
és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la. 
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Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues 
tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. 
Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha 
d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les 
claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. 
Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat 
amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el 
seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les 
connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar 
col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies 
d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, 
depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en 
el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant 
quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub 
d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical 
posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, 
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta 
de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer 
l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema 
manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, 
a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els 
futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la 
seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el 
suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la 
seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan 
encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció 
i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 
desguassos). 
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. 
Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, 
s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció 
de cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida 
de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les 
temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes. 
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
 
NORMATIVA PREVENCIO LEGIONEL·LA 
 
Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció 
i control de la legionel·losi. (BOE, núm. 171, de 18 de juliol de 2003). 

— Deroga el Reial Decret 909/2001, de 27 de juliol. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció 
i el control de la legionel·losi. 
(DOGC núm. 4185, de 29 de juliol de 2004). 
— Deroga el Decret 152/2002, de 28 de maig. 
Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels 
cursos de formació del personal que realitza les operacions de manteniment higiènico-sanitari de les instal·lacions 
objecte del Reial Decret 909/2001, de 27 de juliol. 
(BOE, núm. 44, de 20 de febrer de 2003). 
Ajuntament de Barcelona. Anunci d’aprovació definitiva Exp. Núm. 133/2001. Modificació de l’Ordenança 
del Medi Ambient Urbà, amb la incorporació d’una disposició addicional, relativa a les mesures de prevenció 
de la legionel·losi. 
(BOPB núm. 105, de 2 de maig de 2001). 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de Riscos Laborals. (BOE núm. 269, de 10 de novembre 
de 1995). 
— Modificació: Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 1998) 
Tema: sancions (art. 45, 47, 48 i 49). 
— Modificació: Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266, de 6 de novembre de 1999) 
Tema: Protecció maternitat (art. 26) 
— Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals 
(BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2003). 
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria 
de coordinació d’activitats empresarials. 
(BOE, núm. 27, de 31 de gener de 2004). 
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener de 1997. Reglament dels Serveis de Prevenció. (BOE núm. 27, de 
31 de gener de 1997). 
— Modificació: Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril (BOE núm. 104, d’1 de maig de 1998). 
Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per 
al personal al servei de l’Administració de la Generalitat. (DOGC núm. 2784, d’11 de desembre de 
1998). 
Pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 2272, de 23 d’octubre de 
1996). 
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut 
en els llocs de treball. (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997). 
Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició a agents biològics durant el treball. (BOE núm. 124, de 24 de maig de 1997). 
— Modificació annex II: Ordre de 25 de març de 1998 (BOE núm. 76, de 30 de març de 1998). 
— Correcció d’errades (BOE núm. 90, de 15 d’abril de 1998). 
Reial Decret 374/2001 de 6 d’abril. Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb els agents químics durant el treball (BOE d’1 de maig de 2001). 
— Correcció errades: BOE núm. 129, de 30 de maig de 2001 i 
BOE núm. 149, de 22 de juny de 2001. 
 
 
12. TELECOMUNICACIONS I INFORMATICA 
12.1 MEMORIA 
 
DADES 
 
Escomesa 
 
S’ha previst un armari per l’escomesa de la fibra óptica de la empresa subministradora del servei i al costat del 
quadre general i un armari de telecomunicacions situat darrera de la recepció. 
 
Armari de Telecomunicacions 
 
L’armari de telecomunicacions esta composat per uni rack de comunicacions de 19” destinat al patching fins al qual 
arribaran tots els cables provinents de cada una de les preses de veu i dades que hi haurà en el centre. En aquest 
armari hi haurà una sèrie de panells de preses RJ45, guiadors de fils que permetran la interconnexió de cada una 
de les rosetes amb els diversos serveis que es distribuiran per aquesta xarxa. En aquest armari, a part  
del switch d’altes prestacions que farà possible la interconnexió de la xarxa informàtica del centre s’hi col·locaran els 
següents elements de la xarxa informàtica i comunicacions: 
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- Router, que suportarà la connexió a Internet. S’instalara un router “monopuesto” per la interconnexió d’interntet 
amb la electronica de la xarxa. 
 
- Switch, per a la interconnexió dels diferents equips de la xarxa com ordinadors, 
impressores, etc... 
 
- Servidor proxy i web del centre.( no inclòs en el projecte) 
 
Els punts de connexió estaran formats per dues rosetes a cada caixa encastada tipus Ackerman, a les quals hi 
accediran dos cables, en tots els punts del centre on es preveu la disposició potencial de material informàtic. S’ha 
seguit el criteri d’assignar a cada punt de treball un mínim de dos punts de veu i dades per a possible connexió 
d’ordinador i telèfon. A cada roseta doble, un dels dos punts de connexió RJ45 serà per a la xarxa informàtica i 
l’altre  per a serveis alternatius (impressores, fax, distribució d’àudio i/o vídeo etc...). 
 
Estructura del cablatge 
 
- Es faran arribar tots els cables procedents de cadascun dels dos punts de connexió de cada caixa a l’armari 
principal de comunicacions dels centre. La distribució dels cablatge serà radial. 
- El cablatge serà de categoria 6. 
- Els cables finalitzaran en rosetes dobles amb connexions RJ45 per a un extrem, i en panells de preses RJ45 
per l’altre. 
- La longitud dels cables no serà superior a 90 m. 
- A tot el llarg de les plantes de l’edifici, els cables circularan per safates portacables. Les safates tindran un 
element separador que separi els cables de veu i dades del cablejat elèctric. 
- A les dependències com son la botiga i l’auditori, fins arribar a la caixa encastada al terra els cables aniran per 
tubs de PVS encastats.  
- Els punts de connexió de veu i dades, així com els endolls elèctrics de connexió aniran degudament identificats 
i integrats en la safata. 
- Els recorreguts dels cables es faran de forma que tinguin radis d’obertura el més oberts possibles, evitant, 
sempre que sigui possible, els angles rectes. 
- Els punts de connexió tant de les rosetes dobles com dels panells de l’armari principal es retolaran per facilitar 
el manteniment de les connexions i l’aplicació d’eventuals modificacions. 
 
VEU 
 
Donat que l’edifici serà ocupat per poc personal propi, s’ha desestimat la instal·lació d’una centraleta telefònica, 
així com de cablejat per telefonia, optant-se per 4 telèfons inalambrics, que permetran la mobilitat del personal 
per l’edifici i la seva comunicació entre ells. 
 
AUDIOVISUALS 
 
S’ha previst la instal·lació de cablejat HDMI al auditori. No s’han previst equips audiovisuals. 
 
 
12.2 PLEC DE CONDICIONS 
 
INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO 
PORTERS ELECTRÒNICS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP2AOQ01,BP2AOP01,BP2AOQ04,BP2AOQ02,BP2AOP02. 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
Porter electrònic. 
Ha d'estar format pels següents elements: 
- Font d'alimentació. 
- Placa de carrer. 
- Aparell d'usuari. 
- Obreportes automàtic. 
 
FONT D'ALIMENTACIO: 
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de tota la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa elèctrica. Ha de 
portar tots els elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el funcionament integral de la 
instal·lació. Ha d'anar proveït d'un estabilitzador de la tensió d'entrada, auto protegit contra curt circuits. 
Ha de permetre un senyal acústic en el punt de trucada centralitzada, i ha de confirmar la recepció en el punt 
individual que rep la trucada. 

Ha de permetre l'amplificació en àudio amb controls de volum, en direcció centralització individual i en direcció 
individual-centralització. Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de 
tensió a la línia. 
 
EQUIP D'ALIMENTACIO AMB BATERIA DE RESERVA: 
Ha de tenir alimentació d'emergència perquè, en cas de tall en el subministrament de fluid elèctric, continuï 
proporcionant un funcionament total i normal de l'equip, amb una autonomia >= 2 h, treballant en condicions 
normals. 
 
EQUIP D'ALIMENTACIO AMB SECRET DE CONVERSA: 
Ha de tenir una unitat per a secret de conversa que generi el temps de comunicació i l'avís de finalització per mitjà 
de tons intermitents. S'ha de desconnectar un cop transcorregut un minut, aproximadament, i ha d'atendre la trucada 
següent. Tensió d'alimentació: 220 V, corrent monofàsic 
Freqüència: 50 Hz 
 
PLACA DE CARRER: 
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la comunicació des de l’accés exterior 
de l'edifici. Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un 
polsador i ha d'allotjar el micròfon i l'altaveu corresponents. Ha de portar incorporat un pany de seguretat que  
funcioni amb una clau especial. 
 
APARELL D'USUARI: 
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització. Ha de tenir una base i un 
microtelèfon unit a la base amb un cordó flexible multifilar, amb un element acústic de trucada. 
A la base hi ha d'haver: 
- Un polsador per a obrir la porta 
- Un polsador per a trucar a consergeria temps de comunicació. 
 
El microtelèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor, col·locats en un allotjament 
antixoc. Tot el conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en caure lliurement sobre una superfície llisa i 
indeformable pel xoc, des d'una alçària <= 1 m. 
 
En posició de repòs el microtelèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu recolzament actuï sobre una 
lleva, la funció de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics situats a l'interior de la base. Aquests contactes 
han de predisposar l'aparell per a la comunicació, quan el microtelèfon estigui alçat i per a l'espera de senyal de 
trucada quan estigui recolzat. 
 
OBREPORTES: 
Mecanisme destinat a l'allotjament del pestell de la porta, amb el seu cantell retenidor movible electrònicament a 
voluntat des dels punts individuals, per tal de poder franquejar la porta. 
 
OBREPORTES D'ACCIONAMENT MANUAL: 
El retenidor ha de quedar sense fixació mentre es mantingui oprimit el polsador en el punt individual. 
 
OBREPORTES D'ACCIONAMENT AUTOMATIC: 
El retenidor ha de quedar sense fixació en rebre una pulsació instantània des del punt individual. Un cop s'hagi tornat 
a tancar la porta, el retenidor ha de quedar novament fixat fins a la pròxima operació. 
 
OBREPORTES AMB PALANCA DE DESBLOQUEIG: 
Ha de tenir un dispositiu manual per a deixar permanentment sense fixació el retenidor. OBREPORTES AMB  
 
FUNDA PER A ENCASTAR: 
Ha d'estar allotjat en una funda o en un caixetí protector. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Cadascun dels elements ha d'anar a la seva caixa Emmagatzematge: En el seu embalatge, 
protegit contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC BP434610. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 
S’han contemplat els tipus de cables següents: 
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 
- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions en l’àrea de treball i cables per a connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que 
puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris 
o per a l’entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense 
precaucions especials les condicions d’emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment. 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 
El conductor ha de ser d’un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser circular i 
uniforme. La superfície del conductor ha d’estar nua o bé recoberta d’un altre metall. Diàmetre nominal del 
conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm. L’aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material 
termoplàstic lliure d’halògens i de baixa emissió de fums. L’aïllament ha de complir les especificacions 
de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al conductor i s’ha de 
poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels 
elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
 
Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts 
fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser 
clarament identificables i s’han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma 
UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la 
norma UNE 212-002. 
L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un quadret) com a nivell 
del nucli del cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 
 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar fet d’alguna de les 
maneres següents, o d’una combinació d’elles:  
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora 
 
Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la pantalla. El fil de 
continuïtat ha de ser d’un o més fils de coure nu o recobert d’una capa metàl·lica. 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quanla pantalla estigui 
formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha deser del 40%. 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i de baixa emissió de 
fums. Ha d’estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa 
homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 
El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 
La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n l’aïllament. 
 
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
 
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A 
CONNEXIONAT: 
El conductor pot ser d’un ú nic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o conductors 
ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d’estar nua o bé recoberta d’un altre metall. 
No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 
Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d’estar cablejats en capes concèntriques o 
en grup. Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm 
L’aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d’halògens i de baixa 
emissió de fums. L’aï llament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE-EN 50290. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d’estar aplicat ajustat al conductor i s’ha de 
poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels 
elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
 
Els conductors aïllats s’han d’identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols obtinguts fent 
servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els colors han de ser clarament 
identificables i s’han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats de la norma UNE 20-635. El 
codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 
L’apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l’element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del 
nucli del cable (reunió d’elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 
 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l’apantallament, aquest ha d’estar fet d’alguna de les 
maneres següents, o d’una combinació d’elles: 
- Cinta metàl·lica 
- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 
- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 
- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 
- Capa semiconductora 
 
Si s’incorpora un fil de continuïtat, ha d’estar en contacte amb l’element principal de la pantalla. El fil de continuïtat 
ha de ser d’un o més fils de coure nu o recobert d’una capa metàl·lica.  
 
Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla estigui 
formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 
 
La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d’halògens i de baixa emissió de 
fums. Ha d’estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de resultar una massa 
homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme 
possible. La coberta s’ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre’n 
l’aïllament. 
 
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 
 
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 
 
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d’estar d’acord amb les 
especificacions de la norma UNE-EN 60603. La connexió entre els conductors que conformen el cable i els 
connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l’aïllament dels cables de 
parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 
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El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. La llargària no trenada de cable que es 
destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. Hi ha d’haver una funda guardapols ajustada al cable i al 
connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 
 
La funda ha d’estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els 
mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL· LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
 
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera 
que no s’alterin les seves condicions. La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i 
característiques del cable. 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A 
CONNEXIONAT: 
 
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. Emmagatzematge: En llocs protegits contra 
els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
 
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  
 
 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES 
Presa senyal telf. tipus mod.2mòd.estrets,RJ12 simple/cargols,a/tapa,preu mitjà,p/bast./caixa 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Preses de senyals telefòniques per a comunicació telefònica per a encastar o per a muntar superficialment. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Caixa de PVC 
- Tapa de PVC 
- Una o més preses, segons model 
 
La caixa ha d'estar construïda amb PVC rígid. No ha de tenir de porus ni esquerdes. 
La superfície ha d'estar llisa. 
La caixa ha de tenir orificis pel pas del cablejat. 
Caixa de derivació de sortides per als usuaris, en un punt intermedi de la línia. Ha de tenir una base aïllant, un 
suport de les connexions d'entrada, de derivacions i de sortida, protegit tot plegat per una envoltant i una tapa 
cargolable, de material plàstic. Gruix mínim: 2 mm. Rigidesa mínima del material: 15 kV/mm 
Nombre de contactes: 4/6 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
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 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Registres secundaris de les infraestructures comunes de telecomunicacions (I.C.T.), per a servei interior o 
exterior. 
S'han contemplat els elements següents: 
- Armaris de planxa d'acer amb porta de planxa d'acer i aïllament interior 
- Armaris de poliester reforçat amb porta de poliester reforçat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjançant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau 
de protecció. La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida 
útil de l'element. Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació previstos. Grau de 
protecció per a servei interior (UNE 20-324): >=IP-337 
Grau de protecció per a servei exterior (UNE 20-324): >=IP-549 
 
ARMARIS METAL·LICS: 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. Han de portar orificis per a la 
seva fixació i tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs. Ha de portar un recobriment interior de material 
aïllant.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120º. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjançant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau 
de protecció. 
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm 
Gruix del recobriment de material aïllant: >=1 mm 
 
ARMARIS DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE: 
El cos ha de ser monobloc i de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°. 
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs. 
Rigidesa dielèctrica: >=15 kV/mm 
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A 
Resistencia a la flama (UNE 53-315): Autoextingible 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
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 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Registres de pas de material plàstic per a infraestructures comunes de telecomunicacions (I.C.T.), per a anar 
encastats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos i una tapa registrable. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar preparat per a anar encastat a la paret. 
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida útil de l'element. 
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació previstos. 
Ha de tenir entrades laterals preiniciades en les que han de poder acoblar-se cons ajustables  
per tal de permetre el pas dels conductes de la instal·lació. 
Grau de protecció de la envoltant: >=IP-335 
Gruix del material: >=2 mm 
Rigidesa dielèctrica: >=15 kV/mm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
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del sol. 
 
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. 
 
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Registres de pas de material plàstic per a infraestructures comunes de telecomunicacions (I.C.T.), per a anar 
encastats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos i una tapa registrable. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar preparat per a anar encastat a la paret. 
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida útil de l'element. 
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació previstos. 
Ha de tenir entrades laterals preiniciades en les que han de poder acoblar-se cons ajustables per tal de permetre 
el pas dels conductes de la instal·lació. 
Grau de protecció de la envoltant: >=IP-335 
Gruix del material: >=2 mm 
Rigidesa dielèctrica: >=15 kV/mm 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
 
13.1 MEMORIA 
 
Descripció de la instal·lació 
 
S’ha previst la instal·lació d’un sistema fotovoltaic de 7,2 kWp per autoconsum, mitjançant 24 mòduls fotovoltaics de 
300 Wp o major, amb un rendiment de com a mínim un 16%, situats en el mateix pla amb una inclinació de 15º sobre 
la horitzontal i un azimut de 0º i un inversor de 7 kW. El sistema disposarà també d’un equip per injecció nul·la a la 
xarxa, així com un sistema de monitorització de la energia generada i del consum de l’edifici. 
La producció prevista anual teórica es de 10.870 kWh. 
 
La previsió de producció dels mòduls per a cada mes es la següent: 
 

Gener  Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Novem. Desem. 
TOTAL 
(kWh) 

535 656 938 1.076 1.215 1.226 1.317 1.163 942 785 549 467 10.870 
 
Les gràfiques de generació de potencia instantània teòrica durant el dia per a cada mes de l’any son les següents: 
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La gràfica d’energia generada teòrica total mensual es la següent: 
 

 
 

 
El consum total anual del Casal de la festa Major durant any 2.016 ha estat de 9.909 kWh, essent el consum 
mensual el que es presenta a la taula adjunta. 
 
 

 
 
En el cas de que la energia generada fos coincident amb la consumida el resultat seria el que es presenta a la 
taula: 
 

 
 
‘(*) Es tracte d’una aproximació, doncs tal com es pot apreciar a les gràfiques de generació diària, la potencia 
generada es petita al inici i final de les hores de sol i mes elevada al migdia. 
 
També s’ha de tenir en compte, que el consum de l’edifici serà superior, doncs es disposarà d’una major potencia 
instal·lada, per tant, amb una major probabilitat de consumir la energia generada.  
 
Suposant que tota la energia generada pel sistema fotovoltaic es consumida per l’edifici, i tenint en compte un 
preu de 0,13 kWh, l’estalvi anual seria de 1.413,0 €. Tenint en compte un preu constant de la energia, encara que 
probablement serà creixent, el període de retorn de la inversió estaria al voltant de 10,9 anys sense tenir en 
compte el cost de mantenimient de la instal·lació. Un cop assolida la amortització de la instal·lació, restarien 
encara 14 anys de vida útil dels móduls estimada en 25 anys. 
 
Classificació de la instal·lació 
 
El procés administratiu per l’autorització d’aquesta planta de producció d’energia elèctrica es el següent tenint en 
compte la classificació i justificació com a instal·lació generadora assistida segons ITC-BT-40 del Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió: 
 

1. La presentació i tramitació del present projecte a l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica d'aquelles 
parts que afectin les condicions d'acoblament i seguretat del subministrament elèctric, a fi de que 
aquesta pugui verificar que les instal·lacions de interconnexió i altres elements que afectin a la 
regularitat del subministrament estiguin realitzades d'acord amb els reglaments en vigor. 

 
2.    D'acord amb l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, la instal·lació s'haurà 

d'inscriure en el Registre Administratiu d'Autoconsum d'energia elèctrica del Ministeri d'Indústria, Energia i 
Turisme creat pel Reial Decret-Llei 9/2013, de 12 de juliol. 
 

Segons la ITC-BT-04, aquesta instal·lació no requereix projecte, però si requereix un memòria tècnica de disseny. 
 
El departament de Treball i Indústria ostenta la facultat d’efectuar la inspecció i el control de les condicions de 
seguretat de la instal·lació. Aquesta facultat pot ser exercida directament o per mitjà d’entitats concessionàries. 
 
Segons el punt 4.1 de ITC-BT-05 la instal·lació NO serà objecte d’inspeccions inicials ni periòdiques cada 5 anys 
realitzades per una unitat d’inspecció i control concessionària de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
El titular de la instal·lació contractarà el seu manteniment amb una empresa instal·ladora de categoria especialista i 
haurà de disposar d’un llibre de manteniment que contindrà com a mínim el registre i el resultat de les revisions i 
inspeccions corresponents. 
 
L’empresa instal·ladora efectuarà una revisió de la instal·lació a la signatura del contracte i estendrà un dictamen de 
reconeixement signat per persona dotada de carnet individual identificatiu d’instal·lador autoritzat de l’empresa. 
 
Per altra banda, s/ITC-BT-40 (Instal·lacions generadores de Baixa Tensió), la instal·lació del present projecte 
es classificaria com una Instal·lació generadora interconnectada: 
 
Es tracta d’aquelles instal·lacions generadores a on existeix una connexió amb la xarxa pública de distribució 
amb els generadors treballant paral·lel amb ella. Per evitar la injecció d’energia a la xarxa en el cas que la 
generació d’energia sigui superior al consum de les instal·lacions s’instal·larà la maniobra de regulació 
corresponent. 
 
La instal·lació generadora serà connectada aigües avall de l’interruptor general de les instal·lacions del 
promotor. 
 
La instal·lació quedarà classificada com a tipus 1, al tractar-se d’un establiment amb una potència contractada 
inferior a 100 kW. En aquest cas, el titular de la generació serà el mateix titular que el de consum i la potència 
instal·lada per la instal·lació generadora no supera la potència contractada. 
 
Característiques importants de la ubicació 
 
 Tipus d’edifici: Edifici terciari 
 Situació: Plaça Vall del Castell, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès. 
 Superfície construïda de l’edifici: 826,80 m2 
 Descripció de zones o locals amb característiques especials: No es contemplen. 
 
Treballs a realitzar 
 
Els treballs son els següents: 
 
 Protecció d’entrada aigües avall per la instal·lació generadora de 16A – 400V al quadre general. 
 Instal·lació de 24 mòduls fotovoltaics de 300W i de les seves corresponents proteccions. Marca REC SOLAR o 
similar. 
 Instal·lació i muntatge de les estructures necessàries per col·locar les plaques fotovoltaiques. 
 Tirada i canalització de la instal·lació elèctrica corresponent als 24 mòduls fotovoltaics. 
 Instal·lació de d’un inversor trifàsic de 6 kW nominals. 
 Instal·lació d’un equip limitador d’injecció d’energia a la xarxa elèctrica. 
 Instal·lació d’un equip de mesura bidireccional per la generació d’energia 
 
Potencia instal·lada 
 
Equip instal·lat serà el següent: 
 
 La potència instal·lada és de 7,20 kW. 
 Potència nominal: 7.000 kVA 
 Eficiència: 98% 
 Intensitat nominal de sortida (per fase): 10,83 A 
 Nombre d’equips per fase: 1 equip de 7Kva. 
 Tensió de subministrament: 3x400+ neutre V 
Subministrament elèctric 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Novem. Desem. TOTAL (kWh)

859 864 831 376 466 935 1.229 1.587 545 550 777 890 9.909

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Novem. Desem. TOTAL (kWh)

Energia consumida 2.016 859 864 831 376 466 935 1.229 1.587 545 550 777 890 9.909

Energia generada prevista 535 656 938 1.076 1.215 1.226 1.317 1.163 942 785 549 467 10.870

Energia consumida 2.017 (*) 324 208 -107 0 0 0 -88 424 0 0 228 423 -961
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La companyia encarrega del subministra és ENDESA ENERGIA, S.A.U. 
 
El subministrament elèctric tindrà les següents característiques 
 
 Esquema de distribució s/ITC BT-08: TT 
 Tensió: 400, 3 Fases + neutre. 
 Freqüència: 50 Hz 
 
Prescripcions generals 
 
S’aplicaran tots els apartats de la ITC 019 en quan a conductors: 
 
 Els conductors seran d’aïllament de 1000V del tipus 0.6/1kV i de 750V.  
 Els equips instal·lats per la generació compleixen amb la normativa específica que els hi sigui d’aplicació. 
 A la instal·lació generadora s’instal·larà un sistema de tall que eviti la transmissió de potència del generador a 
la xarxa. 
 Els inversors portaran incorporada una protecció de tensió i freqüència (desconnexió per tensió i freqüència 
fora de rang), com també per curt-circuit i sobrecàrrega així com també per fora de sincronisme. Coeficient de 
distorsió no lineal < 3% de la corrent de sortida per tensió de distorsió no lineal de CA < 2% donant compliment al  
punt 6 relatiu a la forma d’ona que indica la ITC-BT-40. 
 
S’aplicarà el punt 4.3 ITC-BT-40 relatiu a la instal·lació generadora interconnectada en baixa tensió que haurà de 
garantir els punts següents: 
 
 No serà necessari disposar d’un contacte auxiliar per connectar a un terra propi el neutre de la generació, ja 
que en cap cas els equips generadors poden treballar de forma independent de la xarxa elèctrica. 
 Les connexions al commutador manual seran precintables si així la companyia elèctrica ho exigeix  
 Es garanteix que no es poden modificar els paràmetres de commutació inicials per part de l’usuari. Només 
seran modificables per part de l’empresa mantenidora i sempre es posarà en coneixement a l’empresa 
Distribuidora. La parametrització és realitza per software i protegida amb contrasenya. 
 La potència resultat total nominal es de  7.000 W < 100 Kw, donant compliment al punt 4.3.1 ITC-BT-40. 
 El factor de potència a la sortida es de 1 > 0.86 donant compliment al punt 4.3.4 ITC-BT-40. 
 
Condicions per la connexió 
 
S’haurà de donar compliment al punt 4.2 ITC-BT-40 
 

- Condicions per a les proteccions 
 
En cas de tractar-se d’una transferència de càrrega amb tall s’han d’incloure les següents prescripcions per les 
proteccions: 
1. S’haurà d’incloure un sistema de protecció que impossibiliti l’enviament de potència del generador a la xarxa. 
En aquest cas s’ha previst la instal·lació dels següents equips: 
 
a. Dispositiu BMD (Basic Monitoring Device) que regula la producció d’energia respecte el consum. Als annexos 
corresponents. S’haurà d’adjuntar el certificat del fabricant que certifica el seu correcte funcionament. 
2. L’equip inversor haurà de disposar de les seves proteccions internes normatives: 
 
a. De mínima tensió que actua en un temps inferior a 0.5 segons quan la tensió arribi a un valor inferior al 85% 
del seu valor assignat. 
 
b. De mínima tensió que actua en un temps inferior a 0.5 segons quan la tensió arriba a un valor superior al 
110% del seu valor assignat. 
 
c. De màxima i mínima freqüència quan la freqüència sigui inferior a 49Hz o superior a 51 Hz per un temps 
superior a 5 períodes. 
 
3. Es disposarà d’una protecció elèctrica per els equips generadors (per fase) i una protecció general del sistema 
generador. 
 

- Condicions per als conductors 
 

Hauran de donar compliment a la ITC-BT-028 i seran no propagadors del incendi. Compliran amb la norma UNE-
21.123 o UNE 21.1002 segons quina sigui la tensió del seu aïllament. A la instal·lació de tot l’equip generador 

assistit, els conductors seran d’aïllament de 1.000V quan discorrin per terra o a l’exterior i de 750V quan discorrin per 
sota de tub o canal protectora. 
 
S’utilitzarà cablejat multi conductors sobre safata o conductors unipolars en tubs de muntatge superficial.  
 
 

- Condicions per a les seccions 
 
Per al càlcul de les seccions dels conductors de cadascun dels circuits, s’han tingut en compte la potència 
instal·lada, el factor de simultaneïtat i el seu dimensionament per una intensitat no inferior al 125% de la màxima 
intensitat del generador. 
 
 

- Intensitats màximes admissibles 
 

Les intensitats màximes admissibles seran les establertes la Norma UNE 20460 i segons la taula 1 de l’apartat 
2.2.3 de la ITC 19, tenint en compte el tipus de conductor i la seva instal·lació indicada en l’apartat anterior.  
Degudament afectades, si s’escau, pels corresponents factors de correcció. 
 

- Material del conductor 
 
S’utilitzaran conductors de coure i les seves seccions compliran amb el que s’estableixi al punt anterior.  
 

- Accessibilitat 
 
Totes les canalitzacions s’instal·laran de manera que es puguin controlar en qualsevol moment i, si s’escau, 
separar les que pugin estar avariades i reemplaçar-les si cal. La instal·lació fotovoltaica és accessible per una escala 
principal a l’interior de l’edifici que condueix al terrat on esta situat el sistema generador. 
 
Els equips de regulació i comptatge seran accessibles a peu de carrer en un armari específic i amb pany normalitzat 
tipus JIS. 
 

- Identificació 
 
 Fases: Marró, negre o gris. 
 Neutre: Blau 
 Protecció: Groc-verd 

- Canalitzacions 
 
 Els tubs seran de protecció xx9 quan discorrin per zones superficials o susceptibles de rebre impactes. 
 Seran del tipus xx7 (rígid corbable en calent) en instal·lacions de tipus superficial i que no presentin 
risc de sofrir impactes. 
 Seran del tipus xx5 (normals i reforçats) quan discorrin per falsos sostres o buits de la construcció 
 Del tipus xx3 (normal flexible) solament quan es discorri encastat per parets 
. 

- Protecció contra sobreintensitats (sobrecàrregues i curt-circuits) 
 

Es donarà compliment a la ITC BT-022. Al quadre de sortida dels inversors s’instal·laran els dispositius de protecció 
contra sobrecàrregues d’intensitat de línies elèctriques, defectes d’aïllament de gran impedància i curt-circuits. 
 
El dispositiu de protecció serà un interruptor magneto tèrmic de tall omnipolar de capacitat ajustada al conductor i a 
la demanda prevista. Segons a la taula 1 de la ITC-BT-22, per circuits de F+N amb esquema TT, el dispositiu de 
protecció actua sobre el conductor de fase. La seva elecció s’ha realitzat tenint en compte les corbes de 
funcionament, segons les intensitats de curt-circuit i la intensitat màxima admissible del conductor que d’ells 
arranca (ITC-BT-19). La intensitat de tall haurà de ser del mateix valor que l’IGA existent (6kA), ja que al estar 
situat aigües amunt d’aquest, la seva Icc no pot ser inferior a aquest últim. Els nous interruptors es muntaran en 
un quadre a part, marcant de forma clara les línies que protegeix. 
 
 

- Protecció contra les sobretensions (transitòries i permanents) 
Es donarà complimenta a la ITC BT-023. La protecció contra sobretensions, transitòries o permanents, no són 
incloses en aquest projecte ja que la instal·lació generadora assistida formarà part d’una instal·lació existent o en tot 
cas serà instal·lat a l’origen de la instal·lació, junt a l’ICP, que serà realitzada i legalitzada per un altre tècnic. 
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- Protecció contra el xoc elèctric (contractes directes i indirectes) 
 
S’assegura una tensió inferior a 50V en zones seques i no conductores i a 24V en locals mullats i/o humits, 
mitjançant la instal·lació d’interruptors diferencials de sensibilitat mínima 300 mA al existir forces motrius. Atès 
que es tracta d’una instal·lació nova, la protecció contra contactes indirectes estarà formada per la xarxa de 
terres i l’ús d’interruptors diferencials. 
 

- Tensió de contacte límit 
 
S’assegura una tensió inferior a 50V en zones seques i no conductores i a 24V en locals mullats i/o humits. 
 

- Instal·lació general de posada a terra (Valor teòric previst) 
 

Es donarà compliment a la ITC BT 018. La instal·lació de posta a terra de la instal·lació en corrent alterna de la 
planta generadora forma part de l’habitatge existent quedant constituïda per una línia d’enllaç amb terra a base 
d’un conductor de coure nu de 35 mm2 de secció unit amb soldadura Cadwel a les piquetes d’acer courejat de 
1,4 cm de diàmetre i de 1,5 m de longitud, en unió a l’esmentat conductor. La línia d’enllaç amb el terra arriba fins 
al punt de presa de terra, constituït per un dispositiu de connexió (borna) que permet la connexió dins de les 
línies d’enllaç i principal de terra, de manera que es poden separar en el moment de realitzar les mesures a terra. 
 
Segons les prescripcions del punt 8.2.2 de la ITC-BT-40 “Instal·lacions generadores assistides, connectades a 
instal·lacions receptores que puguin ser alimentades de forma independent, per aquests grups o per la xarxa de 
distribució pública”, l’esquema de terra de la instal·lació generadora serà del tipus TT i totes les masses dels 
receptors es connectaran a un terra independent de la del neutre de la Xarxa de Distribució Pública. 
 
En tot moment es garantirà que la resistència de posada a terra tingui un valor inferior a 10 ohms. 
 

- Prescripcions sobre instal·lacions generadores assistides 
 
Es tracta d’una instal·lació generadora assistida amb la maniobra de transferència de càrrega amb tall (superior a 
8 ms). En tot moment, els elements de protecció i les seves connexions al commutador seran precintables 
perquè no es pugui modificar els paràmetres de commutació inicials i l’empresa Distribuidora d’energia elèctrica 
podrà accedir de forma permanent a la instal·lació. 
 

- Posada en marxa 
 
La posada en marxa de la instal·lació generadora interconnectada, a part de la presentació i dels tràmits a 
realitzar 
davant la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, es registrarà la instal·lació a 
l’Empresa Distribuïdora d’energia elèctrica d’aquelles parts que afectin a les condicions d’acoblament i seguretat 
del subministra elèctric. D’aquesta manera la companyia elèctrica podrà verificar, que les instal·lacions 
d’interconnexió i la resta elements que afecten a la regularitat del subministrament elèctric estan realitzades 
d’acord amb els reglaments en vigor. 
 
13.2.  ANNEX DE CÀLCUL 
 
Per a la realització dels càlculs de dimensionat de la instal·lació s’utilitzaran les següents expressions: 
 
Sistema Trifàsic 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 
 

Sistema Monofàsic y Corrent Continua: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = volts (V) 

On: 
Pc = Potencia de Càlcul en Wats. 
L = Longitud de Càlcul en metres. 
e = Caiguda de tensió en Volts. 
K = Conductivitat. 
I = Intensitat en Ampers. 
U = Tensin de Servicio en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 
S = Secció del conductor en mm². 
Cos ϕ = Cosinus de fi. Factor de potencia. En Corrent continua, cos ϕ = 1. 

n = Nº de conductors por fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmula Conductivitat Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Essent: 
 
K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficient de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables enterrats = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensitat prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

 
Fórmules per Sobrecarregues  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Essent: 
Ib: intensitat utilitzada al circuit. 
Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció regulables, In es la intensitat de 
regulació escollida. 
I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu  de protecció. A la pràctica I2 se toma igual: 
 
 - A la intensitat de funcionament en el temps convencional, para los interruptores automàtics (1,45 In como 
màxim). 
 - A la intensitat de fusió en el temps convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 
 
Fórmules Resistència Terra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ / P  
 
Essent, 
  
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
P: Perímetre de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
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Essent, 
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor soterrat horitzontalment  
 
 Rt = 2 · ρ / L  
 
Essent, 
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Associació en paral·lel de vario elèctrodes  
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Essent, 
Rt: Resistència de terra (Ohm)  
ρ: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetre de las plaques (m)  
Per al càlcul de les caigudes de tensió s’han pres els següents límits: 
 
- Conductor en zona de corrent continu: 1,5 % 
- Conductor en zona de corrent altern: 2% 
 
Les característiques preses pels càlculs han estat les següents: 
 

- Potència per inversor 7,0 kW 
- Potència pic dels mòduls 300 W 
- Tensió pic dels mòduls 36,73 V 
- Intensitat pic dels mòduls 8,18 A 
- Secció cable mòdul 6 mm2 
- Longitud cable 0,5 m 
- Resistivitat del coure a 20ºC 0,018 ohm·mm2/m 
- Temperatura repòs 20 ºC 
- Temperatura del cable 70 ºC 
- variació temperatura 0,0039 
- Resistivitat del coure a 70 0,02151 
- Nombre de mòduls en sèrie per string nº 1: 12 
- Nombre de mòduls en sèrie per string nº 2: 12 

 
 
Corrent Continua 
 
Resultats obtinguts per a les diferents branques i nusos: 
 

Línia 
Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metall/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. 
I. Càlcul 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Secció 
(mm2) 

I. Admissi. 
(A)/Fc 

D.tub 
(mm) 

1 1 3 8 Cu 
Tubs Sup.E.O RZ1-K(AS+) 

Bipol. 8,18   2x6 41/1 16 

2 3 2 12 Cu Tubs Sup.E.O RZ1-K(AS+) 
Bipol. 

16,36   2x6 41/1 16 

 

Nus Funció C.d.t.(V) Tensió Nus 
(V) 

C.d.t.(%) Carga Nus 

String 1 Panel FV 1,734 441,734 0,394* 8,18 A 
String 2 Panel FV 1,307 441,307 0,297 8,18 A 

FV a 
inversor 

Inversor 0 440 0 -16,36 A(-7,198 kW) 

 
NOTA: Nus de major c.d.t.  
 
Caiguda de tensió total als diferents itineraris: 2-3-1 = 0.39 % 
 
Corrent Alterna 
 
Resultats obtinguts per a les diferents branques i nusos: 
 

Línia 
Nus 
Orig. 

Nus 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metall/ 
Xu(mΩ/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Càlcul 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Secció 
(mm2) 

I. Admissi. 
(A)/Fc 

D.tub 
(mm) 

A quadre 
general 1 2 30 Cu 

Tubs Sup.E.O RZ1-K(AS+) 
Tetra. 10,83   4x6 39/1 25 

A 
comptador 2 3 10 Cu Tubs Sup.E.O RZ1-K(AS+) 

Tetra. 0   4x2,5 22/1 20 

 

Nus Funció C.d.t.(V) Tensió 
Nus(V) C.d.t.(%) Carrega Nus 

1 Inversor 0 400 0 10,826 A(6 kW) 
2 Quadre BT -1,476 398,524 0,369* -10,83 A(-6 kW) 
3 Comptador Wh -1,476 398,524 0,369  

 
NOTA: * Nus de major c.d.t.  
 
Caiguda de tensió total als diferents itineraris: 1-2-3 = 0.37 % 
Les caigudes de tensió son inferiors a les normatives. 
 
13.3. ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ DELS MODULS 
 
El els mòduls fotovoltaics estaran ubicats sobre una pèrgola d’acer situada al terrat de l’edifici, amb unes dimensions 
aproximades de 8 x 6 m de la part superior i una inclinació de 15º. Els 24 mòduls estaran en el mateix pla i amb 
aquesta inclinació, orientats sensiblement a sud. Sobre aquesta es fixaran els mòduls mitjançant guies, carrils, 
grapes, cargols i altres accessoris d’acer galvanitzat d’alta qualitat. 
 
La pèrgola de suport estarà configurada per tubs d’acer quadrats i rectangulars convenientment protegits amb les 
revestiments ai un cop dissenyada i realitzat el càlcul estructural per part de l’industrial, haurà de ser acceptada per 
l’arquitecte de l’obra.  
 
El càlcul estructural de la pèrgola i de la fixació del suports dels mòduls no es objecte d’aquest projecte. Per a 
realitzar aquest càlcul, s’haurà de tenir en compte la resistència del forjat de la coberta que figura als plànols de la 
estructura del projecte d’arquitectura..    
 
13.4 PLEC DE CONDICIONS SISTEMES FOTOVOLTAICS 
 
ÍNDEX PLEC DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES BT-FOTOVOLTAICA 
 
1. CONDICIONS GENERALS 
2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 
2.1. Conductors aïllats sota tubs protectors 
2.2. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 
2.3. Conductors aïllats soterrats 
2.4. Conductors aïllats directament encastats en estructures 
2.5. Conductors aïllats a l’interior de la construcció 
2.6. Conductors aïllats sota canals protectors 
2.7. Conductors aïllats sota moltures 
2.8. Conductors aïllats en safata o suport de safates 
2.9. Normes d’instal·lació en presència d’altres canalitzacions no elèctriques 
2.10. Accessibilitat a les instal·lacions 
 
3. CONDUCTORS 
3.1. Materials 
3.2. Dimensionat 
3.3. Identificació de les instal·lacions 
3.4. Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 
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4. CAIXES DE CONNEXIONS 
 
5. MECANISMES I PRESES DE CORRENT 
 
6. APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
6.1. Quadres elèctrics 
6.2. Interruptors automàtics 
6.3. Contactors 
6.4. Fusibles 
6.5. Interruptors diferencials 
6.6. Seccionadors 
6.7. Embarrats 
6.8. Premsaestopes i etiquetes 
 
7. RECEPTORS D’ENLLUMENAT 
 
8. PRESES A TERRA 
 
9. INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA 
 
10. CONTROL 
 
11. SEGURETAT 
 
12. NETEJA 
 
13. MANTENIMENT 
 
 
 
Condicions Tècniques per a la execució i muntatge d’instal·lacions elèctriques en baixa 
tensió per sistemes fotovoltaics 
 
1. CONDICIONS GENERALS 
Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions 
exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i a més disposicions vigents referents a 
materials i prototipus de construcció. 
Tots els materials podran ser sotmesos als anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creguin 
necessaris per a acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari 
emprar haurà de ser aprovat per la Direcció Tècnica, entenent que serà rebutjat el que no reuneixi les 
condicions exigides per la bona pràctica de la instal·lació. 
Els materials no consignats en projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de 
bondat necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, no tenint el contractista dret a reclamació alguna 
per aquestes condicions exigides. 
Tots els treballs inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, d’acord a les bones 
pràctiques de les instal·lacions elèctriques, amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i 
complint estrictament les instruccions rebudes per la Direcció Facultativa, no pudent, per tant, servir de 
pretext al contractista la baixa en subhasta, per variar aquesta esmerçada execució ni la primeríssima 
qualitat de las instal·lacions projectades en quan als seus materials i ma d’obra, ni pretendre projectes 
addicionals. 
 
2. CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 
Els cables es col·locaran dintre de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, enterrats, 
directament encastats en estructures, en l'interior de buits de la construcció, sota motlures, en safata o 
suport de safata, segons s'indica en Memòria, Plans i Mesuraments. 
 
Abans d'iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, haurien d'estar executats els elements estructurals 
que hagin de suportar-la o en els quals vagi a ser encastada: forjats, tabiqueria, etc. Salvo quan a 
l'estar previstes s'hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions a l'executar l'obra prèvia, 
haurà de replantejar-se sobre aquesta en forma visible la situació de les caixes de mecanismes, de 
registre i protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de forma convenient la naturalesa 
de cada element. 
 
2.1. Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els tubs protectors poden ser: 
- Tub i accessoris metàl·lics. 
- Tub i accessoris no metàl·lics. 
- Tub i accessoris compostos (constituïts per materials metàl·lics i no metàl·lics). 
Els tubs es classifiquen segons el que es disposa en les normes següents: 
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemes de tubs rígids. 
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemes de tubs corbables. 
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemes de tubs flexibles. 
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemes de tubs enterrats. 
 
Les característiques de protecció de la unió entre el tub i els seus accessoris no han de ser inferiors als 
declarats per al sistema de tubs. 
La superfície interior dels tubs no haurà de presentar en cap punt arestes, asprors o fissures 
susceptibles de danyar els conductors o cables aïllats o de causar ferides a instal·ladors o usuaris. 
Les dimensions dels tubs no enterrats i amb unió roscada utilitzats en les instal·lacions elèctriques són 
les quals es prescriuen en la UNE-EN 60.423. Per als tubs enterrats, les dimensions es corresponen 
amb les indicades en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Per a la resta dels tubs, les dimensions seran les 
establertes en la norma corresponent de les citades anteriorment. La denominació es realitzarà en 
funció del diàmetre exterior. 
El diàmetre interior mínim haurà de ser declarat pel fabricant. 
- Propietats elèctriques: 0 No declarades 
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids: 4 Contra objectes D ≥1 mm 
- Resistència a la penetració de l'aigua: 2 Contra gotes d'aigua caient verticalment quan el sistema de tubs està 
inclinat 15 º. 
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 Protecció interior i exterior 
mitja i composts 
- Resistència a la tracció: 0 No declarada 
- Resistència a la propagació de la flama: 1 No propagador 
- Resistència a les càrregues suspeses: 0 No declarada 
- Resistència a la compressió: 3 Mitja 
- Resistència a l'impacte: 3 Mitja 
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei 2 - 5 ºC 
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei 2 + 90 ºC (+ 60 ºC canal precablejables. ordinàries) 
- Resistència al corbat 1-2-3-4 Qualsevol de les especificades. 
- Propietats elèctriques: 0 No declarades. 
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids: 5 Protegit contra la pols 
- Resistència a la penetració de l'aigua 3: Protegit contra l'aigua en 
forma de pluja. 
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 Protecció interior i exterior mitja i composts 
- Resistència a la tracció 0: No declarada 
- Resistència a la propagació de la flama: 1 No propagador 
- Resistència a les càrregues suspeses: 0 No declarada 
Tubs en canalitzacions aèries o amb tubs a l’aire. 
En les canalitzacions a l'aire, destinades a l'alimentació de màquines o elements de mobilitat restringida, els tubs 
seran flexibles i les seves característiques mínimes per a instal·lacions ordinàries seran les indicades a continuació: 
 
Característica Codi Grau 
- Resistència a la compressió: 4 Forta 
- Resistència a l'impacte: 3 Mitja 
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei 2 - 5 ºC 
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei 2 + 60 ºC 
- Resistència al corbat: 4 Flexible 
- Propietats elèctriques: 0 Continuïtat elèctrica/aïllant 
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids: 5 Contra objectes D ≥1 mm 
- Resistència a la penetració de l'aigua: 3 Contra gotes d'aigua caient verticalment quan el sistema 
de tubs està inclinat 15 º. 
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics: 2 Protecció interior mitja i exterior elevada. 
- Resistència a la tracció: 0 Lleugera. 
- Resistència a la propagació de la flama: 1 No propagador. 
- Resistència a les càrregues suspeses: 0 Lleugera. 
Es recomana no utilitzar aquest tipus d’instal·lació per a seccions nominals de conductor superiors a 16 
mm2. 
Tubs en canalitzacions soterrades. 
Les característiques mínimes dels tubs enterrats seran les següents: 
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Característica Codi Grau 
- Resistència a la compressió NA 250 N / 450 N / 750 N. 
- Resistència a l'impacte NA Lleuger / Normal / Normal. 
- Temperatura mínima d'instal·lació i servei NA NA. 
- Temperatura màxima d'instal·lació i servei NA NA. 
- Resistència al corbat: 4 Qualsevol de les especificades 
- Propietats elèctriques: 0 No declarades 
- Resistència a la penetració d'objectes sòlids: 5 Contra objectes D ≥1 mm 
- Resistència a la penetració de l'aigua: 3 Protegit contra l'aigua en 
forma de pluja. 
- Resistència a la corrosió de tubs metàl·lics 2 Protecció interior i exterior mitja. 
- Resistència a la tracció: 0 No declarada 
- Resistència a la propagació de la flama: 1 No declarada 
- Resistència a les càrregues suspeses: 0 No declarada 
Notes: 
- NA: No aplicable. 
- Per a tubs embeguts en formigó aplica 250 N i grau Lleuger; per a tubs en sòl lleuger aplica 450 N i 
grau Normal; per a tubs en sòls pesats aplica 750 N i grau Normal. 
Es considera sòl lleuger aquell sòl uniforme que no sigui del tipus pedregós i amb càrregues superiors 
lleugeres, com per exemple, voreres, parcs i jardins. Sòl pesat és aquell del tipus pedregós i dur i amb 
càrregues superiors pesades, com per exemple, calçades i vies fèrries. 
Instal·lació. 
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 
El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, 
s'obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el 
tipus d'instal·lació. 
Per a l'execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions 
generals següents: 
- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes 
de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 
- Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat 
de la protecció que proporcionen als conductors. 
- Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran ser ensamblats entre si en calent, recobrint 
l'entroncament amb una cua especial quan es precisi una unió estanca. 
- Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els ràdios mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel 
fabricant conforme a UNE-EN 
- Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, que en 
trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades 
entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs 
després de col·locats aquests. 
- Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els 
tubs o servir al mateix temps com caixes d'entroncament o derivació. 
- Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material aïllant i 
no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 
d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb 
un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer 
estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, haurien d'emprar-se premsaestopes o 
ràcords adequats. 
- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es produeixin 
condensacions d'aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el traçat de la seva 
instal·lació, preveient l'evacuació i establint una ventilació apropiada en l'interior dels tubs mitjançant el 
sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra. 
- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat elèctrica haurà 
de quedar convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que la 
distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres. 
- No es podran utilitzar els tubs metàl·lics com conductors de protecció o de neutre. 
Quan els tubs s'instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents 
prescripcions: 
- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. Es 

disposaran fixacions de l'una i l'altra part en els canvis d'adreça, en els entroncaments i en la proximitat 
immediata de les entrades en caixes o aparells. 
- Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s'instal·len, corbant-se o usant els 
accessoris necessaris. 
- En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems 
no seran superiors al 2 per 100. 
- És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,50 metres sobre 
el sòl, a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 
Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions: 
- En la instal·lació dels tubs en l'interior dels elements de la construcció, les fregues no posaran en perill 
la seguretat de les parets o sostres que es practiquin. Les dimensions de les fregues seran suficients 
perquè els tubs quedin recoberts per una capa de 1 centímetre d'espessor, com a mínim. En els 
angles, l'espessor d'aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres. 
- No s'instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 
inferiors. 
- Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre forjat i 
revestiment, tubs que haurien de quedar recoberts per una capa de formigó o morter de 1 centímetre 
d'espessor, com a mínim, a més del revestiment. 
- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T" 
apropiats, però en aquest últim cas només s'admetran els proveïts de tapes de registre. 
- Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una vegada 
finalitzada l'obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment de 
la paret o sostre quan no s'instal·lin en l'interior d'un allotjament tancat i practicable. 
- En el cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 
50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de cantons no 
superior a 20 centímetres. 
 
2.2. Conductors aïllats fixats directament sobre les parets 
Aquestes instal·lacions s'establiran amb cables de tensions assignades no inferiors a 0,6/1 KV, proveïts 
d'aïllament i coberta (s'inclouen cables armats o amb aïllament mineral). 
Per a l'execució de les canalitzacions es tindran en compte les següents prescripcions: 
- Es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores, o collarets de manera que no perjudiquin 
les cobertes dels mateixos. 
- Amb la finalitat de que els cables no siguin susceptibles de doblegar-se per efecte del seu propi pes, 
els punts de fixació dels mateixos estaran suficientment pròxims. La distància entre dos punts de fixació 
successius, no excedirà de 0,40 metres. 
- Quan els cables hagin de disposar de protecció mecànica pel lloc i condicions d'instal·lació que 
s'efectuï la mateixa, s'utilitzaran cables armats. En cas de no utilitzar aquests cables, s'establirà una 
protecció mecànica complementària sobre els mateixos. 
- S'evitarà corbar els cables amb un ràdio massa petit i excepte prescripció en contra fixada en la 
Norma UNEIX corresponent al cable utilitzat, aquest ràdio no serà inferior a 10 vegades el diàmetre 
exterior del cable. 
- Els creus dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o 
posterior a aquestes, deixant una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la 
canalització no elèctrica i la coberta dels cables quan l'encreuament s'efectuï per la part anterior 
d'aquella. 
- Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho 
exigeixin, utilitzant-se a aquesta fi caixes o altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar 
assegurada amb l'ajuda de premsaestopes. 
- Els entroncaments i connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de 
tapes desmuntables que assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establerta, l'aïllament i 
la inaccessibilitat de les connexions i permetent la seva verificació en cas necessari. 
 
2.3. Conductors aïllats soterrats 
Les condicions per a aquestes canalitzacions, en les quals els conductors aïllats haurien d'anar sota tub 
tret que tinguin coberta i una tensió assignada 0,6/1KV, s'establiran d'acord amb l'assenyalat en la 
Instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 
 
2.4. Conductors aïllats directament encastats en estructures 
Per a aquestes canalitzacions són necessaris conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o 
amb aïllament mineral). La temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei serà de -5ºC i 90ºC 
respectivament (polietilè reticulat o etilè-propilè). 
2.5. Conductors aïllats a l’interior de la construcció 
Els cables utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 
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Els cables o tubs podran instal·lar-se directament en els buits de la construcció amb la condició que 
siguin no propagadores de la flama. 
Els buits en la construcció admissibles per a aquestes canalitzacions podran estar disposats en murs, 
parets, bigues, forjats o sostres, adoptant la forma de conductes continus o bé estaran compresos entre 
dues superfícies paral·leles com en el cas de falsos sostres o murs amb càmeres d'aire. 
La secció dels buits serà, com a mínim, igual a quatre vegades l'ocupada pels cables o tubs, i la seva 
dimensió més petita no serà inferior a dues vegades el diàmetre exterior de major secció d'aquests, 
amb un mínim de 20 mil·límetres. 
Les parets que separin un buit que contingui canalitzacions elèctriques dels locals immediats, tindran 
suficient solidesa per a protegir aquestes contra accions previsibles. 
S'evitaran, en la mesura del possible, les asprors en l'interior dels buits i els canvis d'adreça dels 
mateixos en un nombre elevat o de petit ràdio de curvatura. 
La canalització podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de 
les parets, sostres, etc., o els seus guarnits i decoracions. 
Els entroncaments i derivacions dels cables seran accessibles, disposant-se per a ells les caixes de 
derivació adequades. 
S'evitarà que puguin produir-se infiltracions, fugides o condensacions d'aigua que puguin penetrar en 
l'interior del buit, prestant especial atenció a la impermeabilitat dels seus murs exteriors, així com a la 
proximitat de canonades de conducció de líquids, penetració d'aigua a l'efectuar la neteja de sòls, 
possibilitat d'acumulació d'aquella en parts baixes del buit, etc. 
 
2.6. Conductors aïllats sota canals protectors 
La canal protectora és un material d'instal·lació constituït per un perfil de parets perforades o no, 
destinat a allotjar conductors o cables i tancat per una tapa desmuntable. Els cables utilitzats seran de 
tensió assignada no inferior a 450/750 V. 
Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb tapa 
d'accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar mecanismes tals 
com interruptors, preses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, sempre que es fixin 
d'acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar entroncaments de conductors en 
el seu interior i connexions als mecanismes. 
Les canalitzacions per a instal·lacions superficials ordinàries tindran unes característiques mínimes 
indicades a continuació: 
Característica Grau Dimensió del costat major de la secció transversal 
≤ 16 mm > 16 mm 
- Resistència a l’impacte Molt lleugera Mitja 
- Temperatura mínima d’ + 15 ºC - 5 ºC 
instal·lació i servei  
Instal·lació i servei 
- Propietats elèctriques Aïllant Continuïtat elèctrica/aïllant 
- Resistència a la penetració 4 No inferior a 2 
d’objectes sòlids 
- Resistència a la penetració No declarada 
D’aigua 
- Resistència a la propagació No propagador 
de la flama 
El compliment d'aquestes característiques es realitzarà segons els assajos indicats en les normes 
UNE-EN 50l085. 
Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries haurien de tenir unes característiques mínimes 
de resistència a l'impacte, de temperatura mínima i màxima d'instal·lació i servei, de resistència a la 
penetració d'objectes sòlids i de resistència a la penetració d'aigua, adequades a les condicions de 
l'emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la flama. Aquestes 
característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085. 
El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals o paral·leles a 
les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació. 
Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat 
elèctrica quedarà convenientment assegurada. 
La tapa de les canals quedarà sempre accessible. 
 
2.7. Conductors aïllats sota motllures 
Aquestes canalitzacions estan constituïdes per cables allotjats en ranures sota motlures. Podran 
utilitzar-se únicament en locals o emplaçaments classificats com secs, temporalment humits o polsós. 
Els cables seran de tensió assignada no inferior a 450/750 V. 
Les motlures compliran les següents condicions: 
- Les ranures tindran unes dimensions tals que permetin instal·lar sense dificultat per elles als 

conductors o cables. En principi, no es col·locarà més d'un conductor per ranura, admetent-se, no 
obstant això, col·locar diversos conductors sempre que pertanyin al mateix circuit i la ranura present 
dimensions adequades per a això. 
- L'amplària de les ranures destinades a rebre cables rígids de secció igual o inferior a 6 mm2 seran, 
com a mínim, de 6 mm. 
Per a la instal·lació de les motlures es tindrà en compte: 
- Les motlures no presentaran discontinuïtat alguna en tota la longitud on contribueixen a la protecció 
mecànica dels conductors. En els canvis d'adreça, els angles de les ranures seran obtusos. 
- Les canalitzacions podran col·locar-se al nivell del sostre o immediatament damunt dels roda peus. En 
absència d'aquests, la part inferior de la motlura estarà, com a mínim, a 10 cm per sobre del sòl. 
- En el cas d'utilitzar-se roda peus ranurats, el conductor aïllat més baix estarà, com a mínim, a 1,5 cm 
per sobre del sòl. 
- Quan no puguin evitar-se creus d'aquestes canalitzacions amb les destinades a altre ús (aigua, gas, 
etc.), s'utilitzarà una motlura especialment concebuda per a aquests creus o preferentment un tub rígid 
encastat que sobresortirà per l'una i l'altra part de l'encreuament. La separació entre dues 
canalitzacions que es creuin serà, com a mínim de 1 cm en el cas d'utilitzar motlures especials per a 
l'encreuament i 3 cm, en el cas d'utilitzar tubs rígids encastats. 
- Les connexions i derivacions dels conductors es farà mitjançant dispositius de connexió amb cargol o 
sistemes equivalents. 
- Les motlures no estaran totalment encastades en la paret ni recobertes per papers, tapisseries o 
qualsevol altre material, havent de quedar la seva coberta sempre a l'aire. 
- Abans de col·locar les motlures de fusta sobre una paret, ha d'assegurar-se que la paret està 
suficientment seca; en cas contrari, les motlures se separaran de la paret per mitjà d'un producte 
hidròfug. 
 
2.8. Conductors aïllats en safata o suport de safates 
Només s'utilitzaran conductors aïllats amb coberta (inclosos cables armats o amb aïllament mineral), 
unipolars o multipolars segons norma UNEIX 20.460 -5-52. 
El material usat per a la fabricació serà acer laminat de primera qualitat, galvanitzat per immersió. 
L'amplària de les canaletes serà de 100 mm com a mínim, amb increments de 100 en 100 mm. La 
longitud dels trams rectes serà de dos metres. El fabricant indicarà en el seu catàleg la càrrega màxima 
admissible, en/N m, en funció de l'amplària i de la distància entre suports. Tots els accessoris, com 
colzes, canvis de plànol, reduccions, tes, unions, suports, etc, tindran la mateixa qualitat que la safata. 
Les safates i els seus accessoris se subjectaran a sostres i paraments mitjançant farratges de 
suspensió, a distàncies tals que no es produeixin fletxes superiors a 10 mm i estaran perfectament 
alineades amb els tancaments dels locals. 
No es permetrà la unió entre safates o la fixació de les mateixes als suports per mitjà de soldadura. Per a les unions 
o derivacions de línies s'utilitzaran caixes metàl·liques que es fixaran a les safates. 
 
2.9. normes d’instal·lació en presència d’altres canalitzacions no 
elèctriques 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran de 
manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En 
cas de proximitat amb conductes de calefacció, d'aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques 
s'establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran 
separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 
Les canalitzacions elèctriques no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a 
condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d'aigua, de gas, etc., tret que es 
prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes 
d'aquestes condensacions. 
 
2.10. Accessibilitat a les instal·lacions 
Les canalitzacions haurien d'estar amatents de manera que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés 
a les seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que mitjançant la 
convenient identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, 
transformacions, etc. 
En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d'elements de la construcció, tals com murs, 
envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant protegides contra les 
deterioracions mecàniques, les accions químiques i els efectes de la humitat. 
Les cobertes, tapes o envolupants, comandaments i polsadors de maniobra d'aparells tals cm 
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en els locals humits o mullats, seran de 
material aïllant. 
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3. CONDUCTORS 
Els conductors utilitzats es regiran per les especificacions del projecte, segons s'indica en Memòria, 
Plans i Mesuraments. 
 
3.1. Materials 
Els conductors seran dels següents tipus: 
- De 450/750 V de tensió nominal. 
- Conductor: de coure. 
- Aïllament: policlorur de vinil (PVC). 
- Tensió de prova: 2.500 V . 
- Instal·lació: sota tub. 
- Normativa d'aplicació: UNE 21.031. 
- De 0,6/1 KV de tensió nominal. 
- Conductor: de coure (o d'alumini, quan ho requereixin les especificacions del projecte). 
- Formació: uni-bi-tri-tetrapolars. 
- Aïllament: policlorur de vinil (PVC) o polietilè reticulat (XLPE). 
- Tensió de prova: 4.000 V . 
- Instal·lació: a l'aire o en safata. 
- Normativa d'aplicació: UNE 21.123. 
Els conductors de coure electrolític es fabricaran de qualitat i resistència mecànica uniforme, i el seu 
coeficient de resistivitat a 20 ºC serà del 98 % al 100 %. Iran proveïts de bany de recobriment d'estany, 
que haurà de resistir la següent prova: A una mostra neta i seca de fil estanyat se li dóna la forma de 
cercle de diàmetre equivalent a 20 o 30 vegades el diàmetre del fil, a continuació de la qual cosa se 
submergeix durant un minut en una solució d'àcid hidroclorídric de 1,088 de pes específic a una 
temperatura de 20 ºC. Aquesta operació s'efectuarà dues vegades, després de la qual cosa no haurien 
d'apreciar-se punts negres en el fil. La capacitat mínima de l'aïllament dels conductors serà de 500 V. 
Els conductors de secció igual o superior a 6 mm2 haurien d'estar constituïts per cable obtingut per 
trenat de fil de coure del diàmetre corresponent a la secció del conductor que es tracti. 
 
3.2. Dimensionat 
Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més desfavorable 
entre els següents criteris: 
- Intensitat màxima admissible. Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les 
intensitats nominals així establertes, s’elegirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d'acord 
a les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o les recomanacions del 
fabricant, adoptant els oportuns coeficients correctors segons les condicions de la instal·lació. Quant a 
coeficients de majoració de la càrrega, s'haurien de tenir presents les Instruccions ITC-BT-44 per a 
receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 per a receptors de motor. 
- Caiguda de tensió en servei. La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la 
caiguda de tensió entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 % de la 
tensió nominal en l'origen de la instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % per als altres usos, considerant 
alimentats tots els receptors susceptibles de funcionar simultàniament. Per a la derivació individual la 
caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5 %. El valor de la caiguda de tensió podrà 
compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació individual, de manera que la caiguda 
de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats per a ambdues. 
- Caiguda de tensió transitòria. La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de motors no 
ha de provocar condicions que impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors, 
parpelleig d'enllumenat, etc. 
La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC-BT-07, apartat 1, en funció de la 
secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. 
Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l'apartat 
anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la 
secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes 
canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les 
normes particulars de l'empresa distribuïdora de l'energia. 
 
3.3. Identificació de les instal·lacions 
Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per convenient identificació dels seus circuits 
i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc. 
Els conductors de la instal·lació han de ser 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 en la instal·lació o es prevegi per a un 
conductor de fase la seva passada posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau 
clar. AL conductor de protecció se li identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si 

escau, aquells per als quals no es prevegi la seva passada posterior a neutre, s'identificaran pels colors 
marró, negre o gris. 
 
3.4. Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 
Les instal·lacions haurien de presentar una resistència d'aïllament almenys igual als valors indicats en 
la taula següent: 
Tensió nominal instal·lació Tensió assaig corrent continua (V) 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 aparells d'utilització (receptors), resisteixi durant 
1 minut una prova de tensió de 2O + 1000 V a freqüència industrial, sent O la tensió màxima de servei 
expressada en volts, i amb un mínim de 1.500 V. 
Els corrents de fugida no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits 
que aquesta pugui dividir-se a l'efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els 
interruptors diferencials instal·lats com protecció contra els contactes indirectes. 
 
4. CAIXES DE CONNEXIONS 
Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material plàstic 
resistent incombustible o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i protegides contra 
l'oxidació. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els 
conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà igual, almenys, a una vegada i intervé el 
diàmetre del tub major, amb un mínim de 40 mm; el costat o diàmetre de la caixa serà d'almenys 80 
mm. Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, haurien d’emprar-se 
premsaestopes adequats. En cap cas es permetrà la unió de conductors, com entroncaments o 
derivacions per simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se 
sempre utilitzant borns de connexió. 
Els conductes es fixaran fermament a totes les caixes de sortida, d'entroncament i de passada, 
mitjançant contrafemelles i casquets. S'anirà amb compte que quedi al descobert el nombre total de fils 
de rosca a fi de que el casquets pugui ser perfectament estret contra l'extrem del conducte, després de 
la qual cosa s'estrenyerà la contrafemelles per a posar fermament el casquet en contacte elèctric amb 
la caixa. 
Els conductes i caixes se subjectaran per mitjà de perns de fiador en maó buit, per mitjà de perns 
d'expansió en formigó i maó massís i claus Split sobri metall. Els perns de fiador de tipus cargol 
s'usaran en instal·lacions permanents, els de tipus de rosca quan es precisi desmuntar la instal·lació, i 
els perns d'expansió seran d'obertura efectiva. Seran de construcció sòlida i capaces de resistir una 
tracció mínima de 20 kg. No es farà ús de claus per mitjà de subjecció de caixes o conductes. 
 
5. MECANISMES I PRESES DE CORRENT 
Els interruptors i commutadors tallaran el corrent màxim del circuit que estiguin col·locats sense donar 
lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició 
intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. Les dimensions de les peces de contacte seran 
tals que la temperatura no pugui excedir de 65 ºC en cap de les seves peces. La seva construcció serà 
tal que permeti realitzar un nombre total de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva 
càrrega nominal a la tensió de treball. Duran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran 
provades a una tensió de 500 a 1.000 volts. 
Les preses de corrent seran de material aïllant, duran marcades la seva intensitat i tensió nominals de 
treball i disposaran, com norma general, totes elles de posada a terra. 
Tots ells aniran instal·lats en l'interior de caixes encastades en els paraments, de manera que a 
l'exterior només podrà aparèixer el comandament totalment aïllat i la tapa. 
En el cas que existeixin dos mecanismes junts, ambdós s'allotjaran en la mateixa caixa, la qual haurà 
d'estar dimensionada suficientment per a evitar falsos contactes. 
 
6. APARAMENTA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
6.1. Quadres elèctrics 
Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte. Estaran dissenyats 
seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el Reglament Electrotècnic 
per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (CEI). 
Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció 
contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons s'indica en el 
projecte, mitjançant l'ocupació d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24. 
Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió 
i freqüència seran de el + 5 % sobre el valor nominal. 
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Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat, 
ensamblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de perfils 
laminats en fred, adequada per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort 
espessor, o de qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable. 
Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, amb la 
part frontal transparent. 
Les portes estaran proveïdes amb una junta d'estanqueïtat de neoprens o material similar, per a evitar 
l'entrada de pols. 
Tots els cables s'instal·laran dintre de canaletes proveïda de tapa desmuntable. Els cables de força 
aniran en canaletes distintes en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables de comandament i 
control. 
Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements una distància mínima 
igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la 
dimensió de l'aparell en l'adreça considerada. 
La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la col·locació 
dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats 
per a poder ser ampliats per ambdós extrems. 
Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament (polsadors, 
interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part frontal dels quadres. 
Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel front. 
El cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al costat de les entrades 
dels cables des de l'exterior. 
Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una 
imprimació a força de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que 
s'especifiqui en els Mesuraments o, en defecte d'això, per l'Adreça Tècnica durant el transcurs de la 
instal·lació. 
La construcció i disseny dels quadres haurien de proporcionar seguretat al personal i garantir un 
perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular: 
- els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el quadre 
en servei no tindran peces en tensió al descobert. 
- el quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (CA) 
segons especificacions ressenyades en plànols i mesuraments. 
6.2. Interruptors automàtics 
A l'origen de la instal·lació i el més prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es col·locarà el 
quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor general de tall 
omnipolar, així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que 
parteixen d'aquest quadre. 
La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà 
amb interruptors magneto tèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la 
protecció a sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció a curtcircuits. 
En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s'instal·laran en l'origen d'aquests, així 
com en els punts que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions 
d'instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix instal·lar 
dispositius de protecció en l'origen d'un circuit que es presenti una disminució de la intensitat 
admissible en el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada per altre dispositiu instal·lat 
anteriorment. 
Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de posició. L'accionament 
serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. L'accionament serà 
manual o manual i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats 
d'automatisme. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe 
indicador de la seva desconnexió. 
L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües 
baix, després d'ell. 
Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa. 
 
6.3. Contactors 
Els contactors seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb corrent d'arrencada màxima del 
600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal. 
La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en 
condicions de servei normals (connecta estant el motor desocupat i desconnecta durant la marxa 
normal) serà d'almenys 500.000 maniobres. 
La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, amb 
rearmament manual accionable des de l'interior del quadre. 
En cas d'arrencada dura, de llarga durada, s'instal·laran relés tèrmics de característica alentida. En cap 

cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l'arrencada. 
La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es farà fent girar el 
motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà de tenir lloc al cap d'alguns minuts. 
Cada contactor durà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per a enclavaments 
amb altres aparells. 
 
 
6.4. Fusibles 
Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin instal·lats 
en circuits de protecció de motors. 
Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors óhmics seran d'alta capacitat ruptura i 
d'acció ràpida. 
Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui 
projectar metall al fondre's. Duran marcades la intensitat i tensió nominals de treball. 
No seran admissibles elements en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill d'accident. 
Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base. 
 
6.5. Interruptors diferencials 
1er/ La protecció contra contactes directes s'assegurarà adoptant les següents mesures: 
Protecció per aïllament de les parts actives. 
Les parts actives haurien d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat. 
Protecció per mitjà de barreres o envolupants. 
Les parts actives han d'estar situades en l'interior de les envolupants o darrere de barreres que 
posseeixin, com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNEIX20.324. Si es necessiten 
obertures majors per a la reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s'adoptaran 
precaucions apropiades per a impedir que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i 
es garantirà que les persones siguin conscients del fet que les parts actives no han de ser tocades 
voluntàriament. 
Les superfícies superiors de les barreres o envolupants horitzontals que són fàcilment accessibles, han 
de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD. 
Les barreres o envolupants han de fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat 
suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives 
en les condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes. 
Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir les envolupants o llevar parts d'aquestes, això no ha 
de ser possible més que amb les següents opcions: 
- Amb l'ajuda d'una clau o d'una eina; 
-  Després de llevar la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquestes 
envolupants, no podent ser restablerta la tensió fins a després de tornar a col·locar les barreres o les 
envolupants; 
- Si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o 
IP XXB, que no pugui ser llevada més que amb l'ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot 
contacte amb les parts actives. 
Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual. 
Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció 
contra els contactes directes. 
L'ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, el valor del qual de corrent diferencial 
assignada de funcionament sigui inferior o igual a 30 Dt., es reconeix com mesura de protecció 
complementària en cas de fallada d'altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas 
d'imprudència dels usuaris. 
2on/ La protecció contra contactes indirectes s'aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l'alimentació". 
Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l'aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de 
valor suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit 
convencional és igual a 50 V, valor eficaç en corrent altern, en condicions normals i a 24 V en locals 
humits. 
Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 
interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre 
de cada generador o transformador ha de posar-se a terra. 
Es complirà la següent condició: Ra x Ia /U 
on: 
- Ra és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses. 
- Ia és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el dispositiu 
de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-residual assignada. 
- U és la tensió de contacte límit convencional (50 o 24V). 
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6.6. Seccionadors 
Els seccionadors en càrrega seran de connexió i desconnexió brusca, ambdues independents de 
l'acció de l'operador. 
Els seccionadors seran adequats per a servei continu i capaços d'obrir i tancar el corrent nominal a 
tensió nominal amb un factor de potència igual o inferior a 0,7. 6.7. 
 
6.7. Embarrats 
El embarrat principal constarà de tres barres per a les fases i una, amb la meitat de la secció de les 
fases, per al neutre. La barra de neutre haurà de ser seccionable a l'entrada del quadre. 
Les barres seran de coure electrolític d'alta conductivitat i adequades per a suportar la intensitat de 
plena càrrega i els corrents de curtcircuit que s'especifiquin en memòria i plans. 
Es disposarà també d'una barra independent de terra, de secció adequada per a proporcionar la 
posada a terra de les parts metàl·liques no conductores dels aparells, la carcassa del quadre i, si els 
hagués, els conductors de protecció dels cables en sortida. 
 
6.8. Premsaestopes i etiquetes 
Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida. 
Es proveiran premsaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els 
premsaestopes seran de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a cables sense 
armar. 
Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre mitjançant nombres que 
corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i 
fàcilment llegible. 
En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d'identificació dels circuits, constituïdes per 
plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat 
i rètols i zones d'estampació en alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material 
de les etiquetes, el seu suport i la impressió, amb la condició de que sigui duradora i fàcilment llegible. 
En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d'altura sobre fons 
blanc. 
 
7. RECEPTORS D’ENLLUMENAT 
En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de potència 
fins a un valor mínim de 0,9. 
En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.i. 12 V) ha de preveure's la utilització de 
transformadors adequats, per a assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i 
sobrecàrregues i contra els xocs elèctrics. 
 
8. PRESES A TERRA 
Les preses a terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que, pel que fa a terra, puguin 
presentar en un moment donat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i 
eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats. 
La presa o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni protecció alguna, per una 
banda del circuit elèctric o per una banda conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de 
terra amb un elèctrode o grup d'elèctrodes enterrats en el sòl. 
Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions, 
edificis i superfície pròxima del terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix 
temps, permeti el pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric. 
L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser 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 al llarg del temps. 
- Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, particularment des 
del punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques. 
- La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions 
benvolgudes d'influències externes. 
- Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin afectar a altres parts metàl·liques. 
 
UNIONS A TERRA 
Preses de terra. 
Per a la presa de terra es poden utilitzar elèctrodes formats per: 
- barres, tubs; 
- platines, conductors nus; 
- plaques; 
- anells o malles metàl·liques constituïts pels elements anteriors o les seves combinacions; 
- armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretensades; 

- altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades. 
Els conductors de coure utilitzats com elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la 
classe 2 de la norma UNE 21.022. 
El tipus i la profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua 
d'humitat del sòl, la presència del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa 
de terra per sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0,50 m. 
Conductors de terra. 
La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurien d'estar d'acord amb els valors 
indicats en la taula següent. La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de 
protecció. 
Tipus Protegit mecànicament No protegit mecànicament 
Protegit contra Igual a conductors 16 mm² Cu 
la corrosió protecció apta. 7.7.1 16 mm² Acer Galvanitzat 
No protegit contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu 
la corrosió 50 mm² Ferro 50 mm² Ferro 
* La protecció contra la corrosió pot obtenir-se mitjançant una evolvent. 
Durant l'execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra ha d'extremar-se la cura 
perquè resultin elèctricament correctes. Ha de cuidar-se, especialment, que les connexions, no danyin 
ni als conductors ni als elèctrodes de terra. 
Borns de posada a terra 
En tota instal·lació de posada a terra ha de preveure's un born principal de terra, al com han d'unir-se 
els conductors següents: 
- Els conductors de terra. 
- Els conductors de protecció. 
- Els conductors d'unió equipotencial principal. 
- Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 
Ha de preveure's sobre els conductors de terra i en lloc accessible, un dispositiu que permeti amidar la 
resistència de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal 
de terra, ha de ser desmuntable necessàriament per mitjà d'un útil, ha de ser mecànicament segur i ha 
d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Conductors de protecció. 
Els conductors de protecció serveixen per a unir elèctricament les masses d'una instal·lació amb el born 
de terra, amb la finalitat d'assegurar la protecció contra contactes indirectes. 
Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent: 
Secció conductors fase (mm²) Secció conductors protecció (mm²) 
Sf _ 16 Sf 
16 < S f _ 35 16 
Sf > 35 Sf/2 
En tots els casos, els conductors de protecció que no formen part de la canalització d'alimentació seran 
de coure amb una secció, almenys de: 
- 2,5 mm2, si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica. 
- 4 mm2, si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica. 
Com conductors de protecció poden utilitzar-se: 
- conductors en els cables multiconductors, o 
- conductors aïllats o nus que posseeixin una evolvent comuna amb els conductors actius, o - 
conductors separats nus o aïllats. 
Cap aparell haurà de ser intercalat en el conductor de protecció. Les masses dels equips a unir amb els 
conductors de protecció no han de ser connectades en sèrie en un circuit de protecció. 
 
9. INSPECCIONS I PROVES EN FÀBRICA 
La paramenta se sotmetrà a fàbrica a una sèrie d'assajos per a comprovar que estan lliures de 
defectes mecànics i elèctrics. 
En particular es faran almenys les següents comprovacions: 
- Es mesurarà la resistència d'aïllament en relació amb terra i entre conductors, que tindrà un valor 
d'almenys 0,50 Mohm. 
- Una prova de rigidesa dielèctrica, que s'efectuarà aplicant una tensió igual a dues vegades la tensió 
nominal més 1.000 volts, amb un mínim de 1.500 volts, durant 1 minut a la freqüència nominal. Aquest 
assaig es realitzarà estant els aparells d'interrupció tancats i els curtcircuits instal·lats com en servei 
normal. 
- S'inspeccionaran visualment tots els aparells i es comprovarà el funcionament mecànic de totes les 
parts mòbils. 
- Es farà al quadre de baixa tensió i es comprovarà que tots els relés actuen correctament. 
- Es calibraran i ajustaran totes les proteccions d'acord amb els valors subministrats pel fabricant. 
Aquestes proves podran realitzar-se, a petició de la DO, en presència del tècnic encarregat per la 
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mateixa. Quan s'exigeixin els certificats d'assaig, la EIM enviarà els protocols d'assaig, degudament certificats 
pel fabricant, a la DO. 
 
10. CONTROL 
Es realitzaran quants anàlisi, verificacions, comprovacions, assajos, proves i experiències amb els 
materials, elements o parts de la instal·lació que s'ordenin pel tècnic Director de la mateixa, sent 
executats en laboratori que designi l'adreça, a càrrec de la contracta. 
Abans de la seva ocupació en l'obra, muntatge o instal·lació, tots els materials a emprar, les 
característiques tècniques dels quals, així com les de la seva posada en obra, han quedat ja 
especificades en apartats anteriors, seran reconeguts pel tècnic Director o persona en la qual aquest 
delegui, sense l'aprovació del qual no podrà procedir-se a la seva ocupació. Els quals per dolenta 
qualitat, falta de protecció o aïllament o altres defectes no s'estimin admissibles per aquell, haurien de 
ser retirats immediatament. Aquest reconeixement previ dels materials no constituirà la seva recepció 
definitiva, i el Tècnic Director podrà retirar en qualsevol moment aquells que presentin algun defecte no 
apreciat anteriorment, encara a costa, si calgués, de desfer la instal·lació o muntatge executats amb 
ells. Per tant, la responsabilitat del contractista en el compliment de les especificacions dels materials 
no cessarà mentre no siguin rebuts definitivament els treballs en els quals s'hagin emprat. 
 
11. SEGURETAT 
En general, basant-nos en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i les especificacions de les normes 
NTE, es compliran, entre unes altres, les següents condicions de seguretat: 
- Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant en l'execució de la mateixa com en 
el seu manteniment, els treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-nos la inexistència d'aquesta 
mitjançant els corresponents aparells de mesurament i comprovació. 
- En el lloc de treball es trobarà sempre un mínim de dos operaris. 
- S'utilitzaran guants i eines aïllants. 
- Quan s'usin aparells o eines elèctrics, a més de connectar-los a terra quan així ho precisin, estaran 
dotats d'un grau d'aïllament II, o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V mitjançant 
transformadors de seguretat. 
- Seran bloquejats en posició d'obertura, si és possible, cadascun dels aparells de protecció, 
seccionament i maniobra, col·locant en el seu comandament un rètol amb la prohibició de maniobrar-lo. 
- No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d'haver comprovat que no existeixi perill algun. 
- En general, mentre els operaris treballin en circuits o equips a tensió o en la seva proximitat, usaran 
roba sense accessoris metàl·lics i evitaran l'ús innecessari d'objectes de metall o articles inflamables; 
duran les eines o equips en borses i utilitzaran calçat aïllant, almenys, sense ferratges ni claus en les 
soles. 
- Es compliran així mateix totes les disposicions generals de seguretat d'obligat compliment relatives a 
seguretat, higiene i salut en el treball, i les ordenances municipals que siguin d'aplicació. 
 
12. NETEJA 
Abans de la Recepció provisional, els quadres es netejaran de pols, pintura, pellofes i de qualsevol 
material que pugui haver-se acumulat durant el curs de l'obra en el seu interior o a l'exterior. 
 
13. MANTENIMENT 
Quan sigui necessari intervenir novament en la instal·lació, bé sigui per causa d'avaries o per a efectuar 
modificacions en la mateixa, haurien de tenir-se en compte totes les especificacions ressenyades en 
els apartats d'execució, control i seguretat, en la mateixa forma que si es tractés d'una instal·lació nova. 
S'aprofitarà l'ocasió per a comprovar l'estat general de la instal·lació, substituint o reparant aquells 
elements que ho precisin, utilitzant materials de característiques similars als reemplaçats. 
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14. ANNEXOS 
 

                 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
                 - PLA DE CONSERVACIÓ I  MANTENIMENT 
                 - PLEC D’EQUIPAMENTS I ELEMENTS SINGULARS 
                 - PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
                 - ESTUDI ENERGETIC DE L’EDIFICI  
                 - ANNEX MEDIAMBIENTAL 
                 - NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

1. INTRODUCCIÓ: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

3.01. MITJANS I MAQUINARIA 

3.02. TREBALLS PREVIS 

3.03.ENDERROCS 

3.04. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

3.05. FONAMENTS 

3.06. ESTRUCTURA 

3.07. RAM DE PALETA 

3.08. COBERTA 

3.09. REVESTIMENTS I ACABATS 

3.10. INSTAL·LACIONS 

4. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL RD 
1627/1997)  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

5.01. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

5.02. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

5.03. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

6. PRIMERS AUXILIS 

7. NORMATIVA APLICABLE 

1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a 
les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de la incidència. 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la 
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consideració de contractistes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment 
o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
 2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra 
i en particular en les següents activitats: 
 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors. 
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball. 

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop 
de l'obra. 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 
 

 Evitar riscos. 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 Combatre els riscos a l'origen. 
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut. 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
 Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines. 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 
més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 
3. Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 
Riscos derivats del funcionament de grues. 
Caiguda de la càrrega transportada.  
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Cops i ensopegades. 
Caiguda de materials, rebots. 
Ambient excessivament sorollós 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 

3.02. Treballs previs 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Cops i ensopegades.  
Caiguda de materials, rebots. 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Bolcada de piles de materials. 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
 

3.03.Enderrocs 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
Projecció de partícules durant els treballs. 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Contactes amb materials agressius. 
Talls i punxades. 
Cops i ensopegades.  
Caiguda de materials, rebots. 
Ambient excessivament sorollós. 
Fallida de l'estructura 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Acumulació i baixada de runes. 
 

3.04. Moviments de terres i excavacions 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Cops i ensopegades.  
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
Caiguda de materials, rebots. 
Ambient excessivament sorollós. 
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
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3.05. Fonaments 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
Projecció de partícules durant els treballs. 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Contactes amb materials agressius. 
Talls i punxades. 
Cops i ensopegades. 
Caiguda de materials, rebots. 
Ambient excessivament sorollós. 
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases. 
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Fallides d'encofrats. 
Fallides de recalcaments. 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
Bolcada de piles de material. 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
 

  3.06. Estructura 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
Projecció de partícules durant els treballs. 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Contactes amb materials agressius. 
Talls i punxades. 
Cops i ensopegades. 
Caiguda de materials, rebots. 
Ambient excessivament sorollós. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Fallides d'encofrats. 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
Bolcada de piles de material. 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques.) 
Riscos derivats de l'accés a les plantes. 
Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

 

  3.07. Ram de paleta 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
Projecció de partícules durant els treballs. 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Contactes amb materials agressius. 
Talls i punxades. 
Cops i ensopegades.  
Caiguda de materials, rebots. 
Ambient excessivament sorollós. 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Bolcada de piles de material. 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

  3.08. Coberta 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
Projecció de partícules durant els treballs. 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Contactes amb materials agressius. 
Talls i punxades. 
Cops i ensopegades. 
Caiguda de materials, rebots. 
Ambient excessivament sorollós. 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

Caigudes de pals i antenes. 
Bolcada de piles de material. 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 
 

  3.09. Revestiments i acabats 
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
Projecció de partícules durant els treballs.. 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
Contactes amb materials agressius. 
Talls i punxades. 
Cops i ensopegades. 
Caiguda de materials, rebots. 
Sobre esforços per postures incorrectes. 
Bolcada de piles de material. 
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

  3.10. Instal·lacions 
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
Talls i punxades. 
Cops i ensopegades. 
Caiguda de materials, rebots. 
Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
Contactes elèctrics directes o indirectes. 
Sobre-esforços per postures incorrectes. 
Caigudes de pals i antenes. 

 
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997) 

 
Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 5. Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

 5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra. 
Senyalització de les zones de perill. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors. 
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
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Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 

 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

 

5.02. Mesures de protecció individual 
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
Utilització de calçat de seguretat. 
Utilització de casc homologat. 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades. 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
Utilització de mandils. 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes). 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
 
6. Primers auxilis 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
 
7. Normativa aplicable 
Veure apartat 10. 
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PLA DE CONSERVACIÓ I  MANTENIMENT 
 
INDEX  
 
 
 
AE.      Infraestructura edifici 
E.   Electricitat 
E.1   Circuits PB. 
E.2-E.3-E.4    Quadre general PB 
E.5   Circuit quadre PB (magatzem 1). 
E.6-E.7-E.8   Quadre PB (magatzem 1) 
E.9  Circuits quadre P1 
E.10-E.11-E.12 Quadre P1 
E.13  Circuits quadre P2 
E.14-E.15-E.16 Quadre P2 
E.17   Circuits quadre P3 
E.18-E.19-E.20 Quadre P3 
NL.  Nivell enllumenat 
L.  Lampisteria 
ACS  Aigua calenta 
AF  Aigua Freda  
C.1  Climatització i ventilació PB (botiga) 
C.2  Climatització i ventilació PB (magatzem) 
C.3  Climatització i ventilació P1 
C.4  Climatització i ventilació P2    
C.5  Climatització i ventilació P3 
FV.  Sistema fotovoltaic 
EXT.  Extinció: Extintors i BIE’s 
D.  Detecció  
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- PLEC D’EQUIPAMENTS I ELEMENTS SINGULARS 

 
En aquest edifici no existeixen elements singulars que requereixin un plec específic. 
 
 
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 
 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL DECRETO 
312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 
 
Control d’execució en obra: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així 
com la seva ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i 
subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: 
característiques i muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 
 
SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. 
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes 
exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit. 
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 
suports. 
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- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 
d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 
 
SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar 
en, al menys, 4 hores. 
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 
- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 
estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 
seva sortida i en les aixetes. 
 
SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 
residuals. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum. 
 
 
SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 

- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges: 
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 
- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa 
el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions 
Tècniques Complementàries. 
Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 
terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. 
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals: 
- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions. 
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força. 
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida 
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1. OBJECTE 
En la present Memòria Ambiental s’especifiquen les mesures encaminades a reduir l’impacte ambiental i social 
produït per les obres del “Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma i ampliació del Casal de la Festa Major 
de Vilafranca del Penedès. 
S’han contemplat els següents vectors ambientals d’impacte: 
A.- Població 
B.- Residus 
C.- Materials 
D.- Atmosfera 
E.- Sòl i subsòl 
G.- Energia 
I.- Paisatge 
 
No s’han contemplat els següents vectors ambientals d’impacte: 
F.- Hidrologia 
H.- Flora i fauna 
2. Justificació dels vectors d’impacte no contemplats 
2.1. F.- Hidrologia 
Les obres previstes no contemplen afectacions a sistemes de drenatge superficials, tampoc s’afecten sistemes 
hídrics subterranis (tots els treballs es realitzen per sobre de la cota de terreny acabat i sense modificar aquest, 
excepte l’estesa de cable, que es realitza sota tub en una canalització prèviament executada). 
Els consums d’aigua són mínims i molt puntuals, es realitzaran des de la xarxa. No es contempla l’ús d’aqüífers. 
 
2.2. H.- Flora i fauna 
L’entorn urbà de les obres i la no afectació de zones verdes artificials deriven en no afectar comunitats vegetals i 
animals. 
 
3. Relació de mesures valorades per als diferents vectors d’impacte contemplats 
3.1. A.- Població 
3.1.1. Utilitat per la població 
Les obres incloses al present projecte esdevenen un benefici per a la població, al dotar d’un espai on s’exposaran  
peces de gran valor històric i sentimental de la ciutat de Vilafranca del Penedès. Aquest edifici serà energèticament 
eficient, amb una reducció notable dels nivell de potència instal·lada i la instal·lació d’un sistema de millora de 
generació fotovoltaic. 
 
3.1.2. Definició de les afectacions 
Les obres incloses no afectaran a la via publica. Tampoc existiran afectacions de trànsit de vianants i de vehicles, 
altrament tampoc es poden veure afectades puntualment activitats comercials de bars i restaurants per ocupacions 
parcials de terrasses. 
 
3.1.3. Mesures correctores 
Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials si fos el cas. En tot cas aquests seran 
puntuals. 
 
Avaluació de barreres arquitectòniques: 
Es senyalitzaran les zones destinades a l’abassegament de materials, a l’abassegament de residus i a la zona de 
neteja. El contractista haurà de presentar a la Direcció d’execució per la seva aprovació, una proposta dels punts 
escollits per totes aquestes activitats, la gestió dels espais que es pensa aplicar i un estudi de restauració dels 
mateixos. 
 
La informació a la població es canalitzarà a través dels representants de la població (Ajuntament, associacions), 
mitjans de comunicació (radio, premsa) i s’atendran particularment les consultes dels afectats que així ho 
requereixin. Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. Està prohibit col·locar a les vies urbanes 
qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants 
o vehicles, en especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
El titular del permís o la persona que executi els treballs, obres o instal·lacions serà el responsable de prendre i 
mantenir les mesures de seguretat adients, en especial el què es refereix a la vigilància, delimitació, protecció, 
senyalització i il·luminació d’obstacles.  
 
Per evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals d'advertència de 
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sortida i d’entrada de camions, de limitació de velocitat, als vials, a les distàncies reglamentàries. Es 
senyalitzaran els accessos de l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se en el 
seu cas els tancaments oportuns. El personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 
d’entrada i sortida, avisant als vianants a fi d’evitar accidents. Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar se vehicles ni maquinària d’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 
 
L'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en conseqüència, les afeccions en 
fase d'execució.  
 
Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles: 
Encara que es tracte d’una zona exclusiva de vianants, els contenidors es situaran de forma que no dificultin el 
pas d’aquests o vehicles de serveis, ni la densitat de la circulació. En qualsevol cas s’hauran de respectar els 
criteris d’amplada de pas dels passos de vianants adaptats. 
 
Dins la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra. 
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 per a aquest fi fora de l’obra. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins de 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 mesures següents: 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x100 cm., delimitant el camí per tots dos 
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es 
retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment. Caldrà estudiar les diferents afectacions de l’execució 
de l’obra, com ara desviaments de trànsit, accessos. 
 
És important que no apareguin problemes d'accés a cap punt de l'obra. És prohibit col·locar qualsevol tipus 
d’obstacles o d’objectes, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants 
o vehicles.  
 
Es reposarà adequadament la senyalització horitzontal afectada i es construiran guals adaptats en els passos 
afectats per l’obra. 
 
Es tindrà especialment cura de no provocar barreres arquitectòniques durant l’execució de l’obra. S’habilitarà un 
pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, 
serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i contactar prèviament amb Guàrdia 
Urbana. 
 
Es prendran les mesures adients per fer compatible l’obra amb l’accés a aparcaments privats (senyalització, 
xapes metàl·liques per al trànsit rodat). 
La programació de l’obra que es proposi haurà de tenir en compte les interferències a la població. En cas de ser 
necessari es plantejaran els desviaments adequats, per tal de mantenir la mobilitat de la població afectada amb 
les adequades condicions de seguretat viària. 
 
La construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot moment, les indicacions establertes en 
l’Estudi de Seguretat i Salut.  
 
Formació específica dels operaris: 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, 
per exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han 
de comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es 
faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà 
cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 
3.2. B.- Residus 
3.2.1. Definició de les afectacions (escandall de residus) 
Les obres incloses al projecte generaran el següent volum aproximat de residus: 
- Retalls de xapa d’acer galvanitzat. 
- Retalls cablejat de coure. 
- Retalls de tub de PVC. 
 
3.2.2. Mesures correctores 

Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció 
Materials aprofitables: 
Tot material que no sigui considerat com aprofitable es gestionarà com a residu segons s’especifica a continuació. 
 
Segregació i gestió de residus: 
La gestió dels residus generats a les obres es realitzarà d’acord amb el que disposa el Reial Decret 105/2008 d’1 de 
Febrer, pel que es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició, la Llei 15/2003, de 13 de juny, 
que modifica la Llei 6/1993, de 15 de juliol,reguladora dels residus de la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, 
s’hauran de tenir en compte les normatives i ordenances d’àmbit local (ciutat de Barcelona). 
 
La gestió dels olis usats es realitzarà d’acord amb l’Ordre de 28 de febrer de 1989 del Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme i l’Ordre de 13 de juliol de 1990, per la que es regula la gestió dels olis usats, a més de l’Ordre de 6 de 
setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats de la Generalitat de Catalunya. 
 
La gestió de runes i altres residus de la construcció es realitzarà d’acord amb el que estableix el Decret 161/2001, de 
12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runes i altres residus de la construcció. 
 
El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés 
materials d’obra, estant específicament prohibit abocar-los en indrets externs a les àrees 
habilitades per aquesta finalitat. 
Pel que fa als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva valoració 
en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, en indrets de fàcil accés i 
separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i identificats. 
Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor  
autoritzat. El contractista haurà de facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de 
seguiment dels residus retirats, degudament complimentats. 
 
Aigües residuals sanitàries de serveis d’obra: 
Es preveu la instal·lació de cabines de WC del tipus químic, per tant no es generaran aigües residuals sanitàries. El 
contractista assumirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la 
contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta del contractista ha de garantir 
el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els abocaments líquids a la xarxa en funció de les 
seves característiques físico-químiques i la correcta execució de les connexions de servei a la xarxa de 
clavegueram. 
 
L'estudi de Seguretat i Salut contempla les instal·lacions necessàries pel personal de l'obra (menjador, vestuaris, 
serveis). 
 
Residus especials: 
Els materials que poden esdevenir contaminants, es col·locaran en emplaçaments situats fora de l’abast de les 
zones inundables per avingudes ordinàries. Aquesta mesura es fa extensible a la resta de substàncies i materials 
d’obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin ser emmagatzemats temporalment mentre durin les 
activitats constructives. 
 
Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser, olis usats i lubricants, i en menor proporció 
bateries, piles i restes de pintures. En aquesta obra no hi ha previst que es generin residus d’aquest tipus en 
quantitats significatives. 
 
Tots aquests materials s’hauran d’emmagatzemar separadament dels altres residus, en indrets estancs i a ser 
possible, tancats (per ex. fora de les zones de trànsit; sobre superfícies impermeabilitzades o cubetes de contenció; 
protegides de la pluja i raigs solars, casetes d’obra, bidons, contenidors específics) que evitin l’afecció del medi en 
cas de vessament o fuita accidental, i en enclavaments de fàcil accés. Les fraccions perilloses s’hauran d’etiquetar 
adequadament indicant la data d’inici de l’emmagatzematge, donat que aquest no podrà superar els sis mesos 
d’estada en obra. 
 
Quedarà específicament prohibit el vessament directe dels olis i d’altres substàncies contaminants en aigües 
superficials, interiors, en aigües subterrànies, en la xarxa de clavegueram i en els sistemes de sanejament o 
evacuació de les aigües residuals. 
 
Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats pel transportista i gestor autoritzat. El contractista haurà de 
facilitar a l’Administració competent les dades de l’empresa gestora i els fulls de seguiment dels residus retirats, 
degudament complimentats.  
 
Formació específica dels operaris: 
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Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental i garantir 
que coneixen els símbols de perillositat i interpretar les frases de risc. S’aprofitaran les reunions de Seguretat i 
Salut per informar als operaris de quina manera s’han de comportar per donar compliment a les actuacions que 
es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per cada subcontracta que entri nova a l’obra i es 
portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
Contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució. 
 
3.3. C.- Materials 
3.3.1. Definició de les afectacions 
Tots els materials de l’obra seran nous i provinents de fàbrica. Per les seves característiques es traslladaran a 
l’obra en el precís moment del seu muntatge. 
 
3.3.2. Mesures correctores 
Consum de materials 
 
Compra correcta i emmagatzematge adequat: 
Es procurarà comprar sense escreixos i es garantiran les propietats dels materials emmagatzemats perquè no es 
malmetin en pro de contribuir a minimitzar el consum de materials. 
 
El contractista haurà de vetllar per realitzar les compres ajustades a les necessitats del projecte i s’haurà de 
reservar una zona de l’obra per emmagatzemar els materials garantint les seves propietats i ordre fins al moment 
de l’aplicació. Per altra banda, s’hauran de planificar correctament les compres i gestionar els estocs per 
minimitzar el temps d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es transformin en residus. 
 
Manipulació i transport adequat: 
El contractista haurà de vetllar perquè els materials es manipulin amb cura, utilitzant les eines adequades en 
cada cas. Els carretons i palets s’hauran de carregar de forma adequada per tal que el transport no representi un 
perill potencial per a la seguretat dels treballadors i els materials no es malmetin. 
 
Sostenibilitat dels materials: 
En quant a les etiquetes ecològiques cal tenir en compte: 

- Etiquetes ecològiques Tipus I (assenyalen un benefici ambiental i estan verificades per tercers). 
- Etiqueta ecològica Tipus II (assenyalen un benefici ambiental i no estan verificades per tercers. Són 

autodeclaracions que fan els propis fabricants). 
- Etiqueta ecològica Tipus III (no tenen perquè assenyalar un benefici ambiental, la seva finalitat és la 

d’explicar els impactes d’un producte durant el seu cicle de vida, sigui bo o dolent i estan verificades per 
tercers). 

-  
El distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una eco etiqueta tipus I. La seva obtenció està regulada per la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i es basa en el compliment d’uns criteris ambientals específics per 
producte o categoria de productes i uns criteris generals (compliment de la legislació ambiental). 
 
Les categories de productes existents on podrien encaixar els materials que s’empren habitualment a les obres 
són: productes de fusta; productes prefabricats de formigó amb material reciclat; productes d’àrid reciclat; 
productes de plàstic reciclat. 
 
Una altra etiqueta tipus I és l’Etiqueta Ecològica Europea, i al mercat es poden trobar, entre 
d’altres productes, pintures i vernissos per a interiors. 
 
3.4. D.- Atmosfera 
3.4.1. Definició de les afectacions 
Emissions de CO2 a l’atmosfera per els camions de transport, camions ploma i medis 
d’elevació utilitzats per el muntatge. 
3.4.2. Mesures correctores 
Emissió de gasos i pols 
Minimització de les emissions de CO2: 
La flota de vehicles utilitzada a l’obra haurà d’esser moderna i fabricada amb l’estàndard EURO4 (any 2.000). 
 
En períodes d’immobilització o treballs estàtics s’apagaran els motors, sempre i quan no es condicioni la 
seguretat de l’obra. 
 
Sempre que sigui possible s’utilitzaran plataformes elèctriques. 
Es prioritzarà l’ús de vehicles elèctrics o híbrids. 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques: 

S’haurà de requerir que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest sigui homologat per tal que no 
es produeixin les emissions. 
 
Disminuir la pols generada per l’obra: 
En les petites actuacions d’obra civil previstes al projecte s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres 
sistemes. Les matèries primeres es subministrant en sacs. 
 
Durant dies de fort vent no es realitzaran activitats que generin pols. 
El tall de peces ceràmiques i/o hidràuliques es farà, prioritàriament amb guillotina o, altrament, 
amb maquinària prevista de via humida. 
 
Formació específica dels operaris: 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per 
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà els operaris de quina manera s’han de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per 
cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 
Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic: 
Disminuir les molèsties per vibracions i soroll: 
Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims 
establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. S’entén per soroll produït per les activitats, el que 
prové de les màquines, les instal·lacions, les obres.  
En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar una lectura dels nivells 
sonors per tal de comprovar que l’activitat de construcció no genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent. 
En cas que es superin els nivells sonors establerts, es demanarà el permís corresponent. 
 
Totes les màquines que treballin a la via pública hauran de complir els següents requeriments: 
certificat d’homologació CE o certificat de conformitat CE i placa en la qual s’indiqui el nivell 
màxim de potència acústica. 
 
Els generadors elèctrics que s’instal·lin a la via pública hauran de tenir un nivell de potència de com a màxim 95 dB. 
En el cas que l’obra tingui una durada prevista superior a 3 mesos, s’haurà de substituir per una escomesa elèctrica. 
 
Les obres amb durada superior a 3 mesos hauran de disposar d’un servei ambiental amb 
formació i experiència acreditada en acústica que realitzarà un seguiment periòdic de l’impacte 
acústic de l’obra. 
 
Qualsevol actuació relacionada amb l’execució de les obres que, o superin els llindars màxims permesos per la 
normativa vigent en matèria acústica, en període diürn, durant més de set dies i/o que generi un increment igual o 
superior a 10 dB(A) sobre el nivell guia de la zona a una distància de dos metres de les obres, o per llurs 
característiques o per l’afecció que comporten a la ciutat, no es puguin executar durant l’horari establert o entre 
setmana, o tot i treballar, dins l’horari establert, s’executin a prop d’equipaments d’alta sensibilitat, entenent per 
aquests: escoles, escoles bressol, equipaments sanitaris, biblioteques, i residències de gent gran. 3 hauran de 
seguir el “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora d’horari, que tinguin lloc a la Ciutat 
de Barcelona” i presentar-lo als Departaments 
encarregats de la concessió de les llicències d’implantació a l’espai públic. 
 
Horari de l’obra: 
L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a l’espai públic i en les obres de construcció es 
fixa entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres, allargant-se fins les 21h els treballs que no utilitzin maquinària. 
Les obres de serveis i canalitzacions però, tenen fixat el seu horari d’actuació entre les 8 i les 18 hores. 
Fora d’aquest horari, només es permet executar, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, que haurà d’estar disponible a peu 
d’obra: o les obres que s’hagin d’executar urgentment amb la finalitat de restablir un servei essencial per als 
ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’Aigua, de gas i de telèfon, i els serveis relacionats amb l’ús i la 
difusió de les noves tecnologies fins al moment que s’aconsegueixi restablir el servei avariat; o les obres destinades 
a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns. Els treballs posteriors de restitució a 
l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de treball a l’obra poden produir sobre la circulació, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en una data i horari específic. 
 
Formació específica dels operaris: 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per 
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per 
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cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 
3.5. E.- Sòl i subsòl: 
3.5.1. Definició de les afectacions 
A nivell de sol les afectacions són l’ocupació de la via pública per a les tasques de muntatges i  
abassegament de materials. 
Donat que es treballa per sota de la cota de terreny acabat per l’estesa de cable que es 
realitza per canalitzacions ja executades o noves per executar, si que hi haurà afectacions al 
subsòl. 
 
3.5.2. Mesures correctores 
Ocupació del terreny 
Netedat de l’obra: 
Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials. Aquesta prescripció implica que la 
pròpia obra es trobi en correctes condicions de neteja, ja que és la millor garantia per minimitzar les afeccions a 
l'entorn exterior. 
 
En general, s’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti qualsevol 
risc de contaminació i perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte 
ambiental sigui el mínim possible respecte l’estat inicial en què es trobava. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se, amb precaució, evitant sorolls innecessaris i es 
deixaran nets els espais utilitzats. 
 
Restauració i condicionament del terreny ocupat: 
Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les 
obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn. L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència 
repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats per les obres. Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn 
de l’obra que hagin resultat malmesos durant el termini de l’execució de les obres, seran reposats a càrrec del 
contractista, amb elements de qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia 
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat. 
 
La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes indicades a 
l’Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. 
La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser 
completades en el moment de finalitzar les obres. 
 
Els guals de caire provisional, s’hauran de demolir un cop executada l’obra, havent de restaurar i condicionar la 
zona ocupada a les seves característiques originals. Tanmateix, s’haurà de reconstruir la zona modificada 
provisionalment a les seves condicions inicials. La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb la 
Direcció de Servei d’Inversions i Espai vial i la Direcció de Serveis d’Espais Verds de l’Àrea de Medi Ambient.  
 
Delimitació de l’obra: 
Les casetes i els contenidors es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 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 en el pla de seguretat les àrees previstes per a aquest fi. 
 
L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, documentar i 
aprovar prèviament, d’una manera preventiva. Les tanques d’obra delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. 
 
Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per fer treballs de càrrega i descàrrega de material, 
reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per fer aquesta tasca i exclusivament en l’ interval de temps 
en què es realitzin. 
 
Les tanques seran metàl·liques i validades pel coordinador de seguretat i salut i/o director de l’obra. En cap cas 
no s’admetrà la cinta plàstica. El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del tancament. 
 
El tancament tindrà en compte el trajecte de gir del trànsit i l’accessibilitat als contenidors de recollida 
d’escombraries. El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. Les tanques estaran alineades i 
unides entre si. Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran 

envoltades per tanques i degudament senyalitzades. El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els 
treballs i a la zona destinada a emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors. 
 
Formació específica dels operaris: 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per 
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per 
cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 
Gestió moviments de terra: sobrants i préstecs: 
Les obres previstes contemplen afectacions al subsòl d´uns 80 cm.de profunditat i 50 d´amplada en la realització de 
les rases però una vegada realitzat l´estesa del tub , es reomplirà amb el mateix material, seguint les especificacions 
del plec de condicions i el sobrant es portarà a abocadors de reciclatge. 
 
Afectació a les propietats físiques del sòl: 
Les obres previstes no contemplen afectacions al subsòl . 
 
3.6. G.- Energia 
3.7.1. Definició de les afectacions 
Consum de combustible dels motors dels camions plomes i plataformes elevadores necessàries per el muntatge de 
punts de llum. Consum elèctric de les petites maquines eina (trepants, esmoladores, martells trencadors) 
necessàries per el muntatge de punts de llum. Consum elèctric d’equips d’enllumenat provisional. 
 
3.7.2. Mesures correctores 
Consums d’energia 
Ús de maquinària eficient i registre de consums: 
El contractista al llarg de l’obra ha de dur a terme un registre dels consums energètics. S’utilitzaran maquines eina 
d’alta eficiència que redueixin el consum energètic. Es procurarà apagar el motor dels medis d’elevació en períodes 
prolongats de no utilització sempre que no es condicioni la seguretat de persones i bens. 
 
Elements d’il·luminació eficients: 
En cas de ser necessaris es seleccionaran aquells elements que tinguin un consum energètic 
inferior. Estaran operatius nomes en hores de foscor. 
 
Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, 
requeriran senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat. 
 
Formació específica dels operaris: 
Es contemplarà la realització d’una formació específica dels operaris per minvar l’afectació ambiental, aprofitant, per 
exemple les reunions de Seguretat i Salut. D’aquesta manera s’informarà als operaris de quina manera s’han de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposin en aquest punt. Aquestes formacions es faran per 
cada subcontracta que entri nova a l’obra i es portarà un seguiment amb unes llistes on signarà cadascun dels 
operaris conforme ha rebut aquesta formació. 
 
3.7. I.- Paisatge 
3.7.1. Definició de les afectacions 
Existència de zones d’obres i emmagatzemament. Existència d’elements de senyalització i informació provisionals 
(cartell d’obra). 
 
3.7.2. Mesures correctores 
Impacte visual de l’obra 
Excepte el cartell d’obra, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels usos del 
paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament. Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les 
activitats auxiliars, no creïn un impacte visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 
Els tancaments seran segons especificacions del vector E - Sol i Subsòl. El contractista vetllarà pel correcte estat de 
conservació de les casetes, eliminant grafits, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
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-  ESTUDI ENERGETIC DE L’EDIFICI 
 
Amb les dades de que disposem de projecte s’ha fet una simulació del certificat energètic de l’edifici que dona 
el següent resultat: 
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NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 

CONTRACTES 
- Contractes de les administracions públiques. Llei 13/1995 (BOE 19.05.95). 
*Correcció d’errades (BOE 05.07.95). 
- Desenvolupament parcial de la Llei 13/1995. RD 390/1996 de 1 de març, del Ministeri d’Hisenda (BOE 21.03.96). 
- Reglament General de Contractació de l’Estat. D. 3410/1975 de 25 de novembre, del Ministeri d’Hisenda (BOE 
27.12.75). 
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’ Estat. D. 3854/1070 de 31 de 
desembre del Ministeri 
d’Hisenda (BOE 16.02.71). 
-Fixació del percentatge de despeses generals. Ordre del 4 de juliol de 1988, del Departament de sanitat i S. Social 
(DOGC 20.07.88). 
 
AMIDAMENTS, PREUS, TERMINIS, REVISIONS I CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES 
- Real Decreto 1317 / 1989, de 27 de octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida (BOE 
03.11.89). 
- Real Decreto 1737/1997, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/1989, de 27 de 
octubre, por el que se establecen las Unidades Legales de Medida (BOE núm. 289, de 3 de diciembre de 1997). 
- Orden de 28 de marzo de 1968 por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas 
de obras del estado (BOE 30.03.68). 
* Modificación. Orden ministerial de15 de octubre de 1987. 
- Ordre ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE 25.07.68). 
- Costos horaris de les diferents categories laborals. Ordre ministerial de 14 de març de 1969 (BOE 28.03.69). 
* Modificació. Ordre ministerial de 21 de maig de 1979. 
- Fórmules de revisió de preus. Decret 3650/1970 de 19 de desembre (BOE 24.09.70). 
- Complementa Decreto 19-12-1970, sobre fórmules - tipus de revisió de preus. Reial Decret 2167/81 de 20 d’agost 
de la Presidència del Govern. 
- Conveni col·lectiu provincial de la Construcció i/o Sida metal·lúrgic. 

 
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de Junio de 1974. 
- Pliego de Condiciones Generales de la Edificación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 
España de 1989. 
- Pliego de Condiciones Generales de índole Facultativa del consejo General de Arquitectos de España de 1986. 
- Pliego de condiciones técnicas generales para la recepción de cementos. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 
 
PROJECTES I DIRECCIO D’OBRES 
- Orden de 11 de marzo de 1971, en el que se aprueba las Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación. Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160, 06/07/1971). 
- Orden de 9 de junio de 1971, en el que se aprueba las Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras 
de edificación. 
Ministerio de la Vivienda (BOE núm. 144, 17/06/1971). 

- Orden de 17 de julio de 1971, la cual modifica las normas de la orden 9 de junio de 1971. (BOE núm. 176, 
24/07/1971). 
- Orden de 28 de enero de 1972, en la cual se aprueba el Certificado final de dirección de obras. Ministerio de la 
Vivienda (BOE núm.35, 10/02/1972). 
- Normes sobre la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. Decret 462/1971 de 11 de març de Ministeri 
de l’Habitatge (BOE 24.03.71). 
- Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, el cual modifica los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 
24 de febrero, referentes a la dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad. Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (BOE núm. 33,07/02/1985). 
- Plec de condicions tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. Ordre de 04.06.1973 del Ministeri de l’Habitatge 
(BOE 13-16,18-23, 25 i 26.06.1973). 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Jefatura del estado (BOE núm. 266, 
06/11/1999). 
- Requisits mínims dels centres que imparteixin Ensenyaments de Règim General no Universitaris. RD 1004/91 
Min.EC BOE26.06.91. RD 1487/94 Min,¡. EC (BOE 28.07.94). 
- Programa de necessitats per a la redacció dels projectes de Construcció i Adaptació de Centres d’educació 
especial. Ordre de 26 de març de 1981 del Min. Ec (BOE 06.04.81). 
- Requisits mínims d’habitabilitat dels edificis d’habitatges. Decret 28/99 (DOGC 16.02.99). 
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SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 
- Llei de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals (BOE nº269 de 10 de novembre de 1.993). 
- Llei 31/1995 de 8 de Novembre de prevenció de riscos laborals 
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener de 1.997 
- Reial Decret 485/1997, de 14 d’ abril de 1.997 
- Reial Decret 486/1997, de 14 d’ abril de 1.997 
- Reial Decret 487/1997, de 14 d’ abril de 1.997 
- Reial Decret 488/1997, de 14 d’ abril de 1.997 
- Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el treball en l’ indústria de la construcció. Ordre de 20 de Maig del Ministeri 
de Treball.(BOE 22 de Desembre de 1.953). 
* Complement del Reglament per Ordre de 23 de Setembre de 1.966 del Ministeri de Treball.(BOE 1 d’ Octubre 
de 1.966). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. Ordre de 9 de Març de 1.971 del Ministeri de 
Treball.(BOE 16 i 17 de Març de 1.971). 
- Bastides. Capitulo VII del Reglament General sobre Seguretat i Higiene de 1.940.Ordre de 31 de Gener de 
1.940 del Ministeri de Treball.(BOE 3 de Febrer de 1.940). 
- Normes sobre l’ il·luminació dels Centres de Treball. Ordre de 26 d’ Agost de 1.940, del Ministeri de Treball. 
(BOE. 3 de Febrer de 1.940). 
- Normes sobre senyalització de seguretat en els centres i locals de treball. Reial Decret 1403/1.986 de 9 de Maig 
de la Presidència del Govern.(BOE. 8 de Juliol de 1.986). 
- Obligatorietat de l’ inclusió d’ un Estudi de Seguretat i Higiene en el treball en els projectes d’ edificació i obres 
públiques, quan el pressupost global sigui igual o superior a cent milions de pessetes o tinguin 50 o més 
treballadors. Reial Decret 555/1.986 de 21 de Febrer de la Presidència de Govern. ( BOE. 21 de Març de 1.986). 
Nova redacció dels articles 1,4,6, y 8 del RD 555/1986. Reial Decret 84/1.990, de gener, del Ministeri de 
relacions amb les corts i amb la Secretaria del Govern. 
- Model de Llibre d’ Incidències corresponent a les obres en la que sigui obligatori un Estudi de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
Ordre de 20 de Setembre de 1.985 del Ministeri de Treball.(BOE. 13 de Octubre de 1.986). 
- ORDRE de 13 de desembre de 1999, per la qual es prorroga el Programa d’avaluació de la insalubritat de les 
activitats classificades. Departament de Sanitat i Seguretat Social. DOGC núm. 3047 - 31/12/1999. 
- Real Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents biològics durant el treball. 
- Real Decret 1995/1978, de 10 de maig, per el que s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema 
de la Seguretat Social (BOE de 25 d’agost). 
 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capítulo VII "Andamios"). Orden de 31 de enero de 1940, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940). 
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo 
(BOE núm. 167,15/06/1952). 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953). 
- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. Orden de 28 de agosto de 1970, 
del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970). 
* Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 
31/03/1972). 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972). 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973). 
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de 
Trabajo (BOE núm. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971). 
- Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm.311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993). 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 
08/03/1995) (C.E. – BOE núm. 57, 08/03/1995). 
- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo 
(BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984). 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987). 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto 
108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991). 

* Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento 
sobre Trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen 
normas complementarias al citado 
reglamento. Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 
05708/1993). 
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real 
Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
(BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - 
BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990). 
- Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 
10/11/1995). 
- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997). 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 
01/05/1998). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 
14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). 
- Real Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb 
equips que inclouen pantalles de visualització. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997). 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997). 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 145, 
17/06/2000). 
- Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997). 
- Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 
240, 07/10/1997). 
- Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. Real 
Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999). 
- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 
01/05/2001). 
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real 
Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001). 
- Convenio colectivo General del Sector de la Construcción. Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección 
General de Trabajo (BOE núm. 133, 04/06/1998). 
- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988). 
- S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament 
de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998). 
- Conveni col·lectiu provincial. 
- Real Decret 1/1995, de 24 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (BOE, 
26.03.95). 
- Real Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei General de Seguretat 
Social (BOE 29.06.94). 
- Real Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició 
a agents biològics durant el treball. 
- Real Decret 1995/1978, de 10 de maig, per el que s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la 
Seguretat Social (BOE de 25 d’agost). 
 
CONTROL DE QUALITAT EN GENERAL 
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- Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 32, 06/02/1996) (C.E. - BOE núm. 57, 06/03/1996). 
-Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. Decret 77/1984, de 4 de març, de la Presidència de la 
Generalitat (DOGC núm. 428, 25/04/1984). 
S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC núm. 
493, 12/12/1984). 
- Decret 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat de l'edificació. Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques (DOGC núm. 1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989). 
*Correcció d’errades (DOGC 13.01.89). 
Ordre de 25 de gener del 1989, de desenvolupament del Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de 
qualitat de l’edificació. 
(DOGC núm. 1111, de 24 de febrer de 1989). 
Ordre de 13 de setembre de 1989, per la qual es desenvolupa el Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre 
control de qualitat de l’edificació (DOGC núm. 1205, de 11 d’octubre de 1989). 
Ordre de 16 d’abril de 1992, per la qual es desplega el Decret 375/1988, d’1 de desembre , sobre el control de 
qualitat de l’edificació (DOGC. Núm. 1610, de 22 de juny de 1992). 
- Ordre de 18 de març del 1997, obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l’autorització administrativa relativa a sostres i elements estructurals. Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC 18.04.97). 
- Us del registre de materials de l'ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació. Ordre de 
26 de juny de 1996, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 2226, 05/07/1996). 
- Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. Ordre de 12 de juliol del 1996 del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC 11.10.96). 
 
MAQUINARIA D’OBRA 
- Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de aparatos elevadores para obras del 
Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977). 
- Orden de 7 de marzo de 1981, por la qual se modifican parcialmente los artículos y 91 del Reglamento de 
aparatos elevadores. (BOE núm. 63, 14/03/1981). 
-Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de seguridad en las máquinas. 
Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986). 
- Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, por el que se modifica n los artículos 3 y 214 del Reglamento de 
Seguridad en la Máquinas. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 
132, 03/06/1989). 
- Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1 del 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección, usados. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 
11/04/1991). 
- Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991). 
- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo de las Comunidades Europeas 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 
121, 20/05/1988). 
-Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la ITC-MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para obra. Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 
239, 05/10/1988)  
- Orden de 16 de abril de 1990 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra. (BOE 
núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm. 115, 14/05/1990). 
-Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por la que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89- 392-CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995). 
- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. (BOE núm. 
33, 08/02/1995). 
- Resolución de 19 de mayo de 1997, relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 152, 26/06/1997). 
- Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas". Ministerio de Industria y 
Energía (BOE núm. 309, 24/12/1996). 

- Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells d'elevació i de 
manutenció referent a les grues - torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció 
General de Seguretat Industrial, 
del Departament d'Indústria i Energia. 
 
REGLAMENTACIÓ GENERAL D’INSTAL·LACIONS. 
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions Tècniques Complementaries (ITE) i es 
crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis. RD 1027/2007 de 20 de juliol del 
Ministeri de la Presidència (BOE 29.08.07). 
- Recomanacions IE 88 per al disseny i l’execució instal·lacions de serveis als edificis: Aigua, Gas, Electricitat i 
Telefonia. 
 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
- Reglament d’ Instal·lacions de Calefacció Climatització i Aigua Calenta Sanitària. Real Decreto 1618/1980,de 4 de 
juliol de la Presidència del Govern. 
- Instruccions Tècniques Complementaries IT.IC. Ordre de 16 de juliol de 1981 de la Presidència del Govern. 
- Modificació de las IT.IC.0,1 0,4 0,9 17 i 18. Ordre de 16 de juliol de 1981 de la Presidència de Govern. 
- Normes Tècniques de radiadors convectors de calefacció per fluïts i la seva homologació. Reial Decret 3089/1982 
de 15 d’ octubre del Ministeri d’ Indústria i Energia. 
* Complementa las normas. Real Decreto 363/1984, de 22 de febrero (BOE núm. 48, 25/02/1984). 
- Homologació de Cremadors, Reglamentació per homologar combustibles líquids en instal·lacions fixes. Ordre de 10 
de desembre de 1975 del Ministeri d’ Indústria i Energia. 
- Especificacions Tècniques de xemeneies modulars metàl·liques y la seva homologació. Reial Decreto 
2532/1985,de 18 de desembre del Ministeri de Indústria i Energia. 
- Especificacions Tècniques de equips frigorífics i bombes de calor i la seva homologació. Real Decreto 2643/1985, 
de 18 de desembre del Ministeri de Indústria i Energia. 
- Especificacions Tècniques de Col·lectors Solars i la seva homologació. Reial Decret 891/1980, de 14 d’ abril del 
Ministeri d’ Indústria i Energia. 
- Normes per determinació del rendiment de calderes de potencia nominal superior a 100 kw. Ordre de 8 d’ abril de 
1983 del Ministeri d’ Indústria i Energia. 
ITC-MIE-AP2 "Tuberías para fluídos relativos a calderas". Orden de 6 de octubre de 1980, del Ministerio de Industria 
y Energía (BOE núm. 265, 04/11/1980). 
- ITC-MIE-AP1 "Calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores". Orden de 17 de 
marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 84, 08/04/1981) (C.E. - BOE núm. 395, 22/12/1981). 
* Modificación. Orden de 28 de marzo de 1985 (BOE núm. 89, 13/04/1985). 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP11, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a aparatos 
destinados a calentar o acumular agua caliente, fabricados en serie. Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE 
núm. 148, 21/06/1985). 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP13 del Reglamento de aparatos a presión, referente a 
intercambiadores de calor con placas. Orden de 11 de octubre de 1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE 
núm. 253, 21/10/1988). 
- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP12 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a calderas de 
Agua Caliente. 
Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 147, 20/06/1985). 
- Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su homologación 
por el Ministerio de Industria y Energía. Orden de 10 de febrero de 1983, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 
núm. 39, 15/02/1983). 
* Modificación. Orden de 21 de junio de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE núm. 154, 28/06/2000). 
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92-42-CEE, relativa a los 
requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 
gaseosos, modificada por la Directiva 93-68-CEE, del Consejo. Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 73, 27/03/1995) (C.E. - BOE núm. 125, 26/05/1995). 
- Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 186, 05/08/1998) (C.E. - BOE 
núm. 259, 29/10/1998). 
- Se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 
909/2001, de 27 de julio (BOE núm. 180, 28/07/2001). 
- Autorització per a la utilització d'equips de climatització per cicle d’absorció. Resolució de 6 de maig de 1994, del 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1911, 20/06/1994). 
- S’estableixen amb caràcter d’urgència les condicions tècnic-sanitàries aplicables als aparells i equips de 
transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi. 
Decret 417/2000, de 27 de desembre, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 3304, 12/01/2001). 
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INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
- Plec de Prescripcions Tècniques generals per a canonades de subministrament d’ aigua. Ordre de 28 de Juliol 
de 1974 del  
 
Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (BOE 2 i 3.10.74). 
* Correcció d’errades (BOE 30.10.74). 
- Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas, 
lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Real Decreto 358/1985, de 23 de enero, del 
Ministerio de Industria y Energía 
(BOE núm. 70, 22/03/1985). 
- Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la homologación de la grifería 
sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, destinada al comercio interior. Orden de 
15 de abril de 1985 (BOE núm. 95, 20/04/1985). 
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 12 de junio de 1989 (BOE 
núm. 161, 07/07/1989). 
- Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. Orden de 14 de 
mayo de 1986, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 159, 04/07/1986). 
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 14 de enero de 1991 
(BOE núm. 26, 30/01/1991) 
- Comptadors d’ Aigua Freda. Ordre de 28 de Desembre de 1988, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
-Comptadors d’ Aigua Calenta. Ordre de 30 de Desembre de 1988, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 
- Instruccions que han de complir els tubs de material plàstic per al seu ús en sistemes de distribució d’aigua. 
Resolució de 7 de junt de 1986 de Departament de Indústria i Energia. (DOGC 18.11.88). 
- Normes per a la fontaneria i sanejament de l’Institut Eduardo Torroja. 
 
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
- Real Decreto 401/2003 de 4 Abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la infraestructuras 
comunes de telecomunicacion. 
- Televisión. Instalación en inmuebles de sistema de distribución de la señal de televisión por cable. Decreto 
1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 116, 15/05/1974). 
- Normes d’instal·lació d'antenes col·lectives de televisió. Decret 366/1983, de 30 d'agost, de la Presidència de la 
Generalitat (DOGC núm. 362, 09/09/1983). 
- Especificaciones técnicas de los equipos terminales telefónicos adicionales utilizados en el servicio final 
telefónico. Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
(BOE núm. 274, 15/11/1989). 
- Especificaciones técnicas del punto de terminación de red de la red telefónica conmutada y requisitos mínimos 
de conexión de las instalaciones privadas de abonado. Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Ministerio 
de Industria y Energía (BOE núm. 
305, 22/12/1994). 
- Telecomunicaciones por cable. Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 306, 
23/12/ 1995). 
Modificación. Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio (BOE núm. 139, 08/06/1996). 
- Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. Real Decreto 266/1996, de 
13 de septiembre, de la Consejería de Fomento (BOE núm. 233, 26/09/1996). 
- Se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de los servicios 
portadores. Real Decreto 1912/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 307, 
24/12/1997). 
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. Real Decreto-Ley 
1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 51, 28/02/1998). 
- DECRET 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i infrastructures de radiodifusió sonora, televisió, 
telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
DOGC núm. 2925 – 07/07/1999. 
- DECRET 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres 
instal·lacions de radiocomunicació. Departament de medi ambient. (DOGC núm. 3404 de 07/06/2001). 
- Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Ministerio de Fomento (BOE núm. 58, 09/03/1999). 
- Orden de 26 de octubre de 1999 por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y la actividad de instalación deequipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 
279/1999, de 22 de febrero. MINISTERIO DE FOMENTO. BOE 21712 – 09/11/1999. 
* Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre de 1999 por la que se desarrolla el Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero. 
MINISTERIO DE FOMENTO. BOE 24189 – 21/12/1999 (BOE núm. 304) 
- Orden de 7 de junio de 2000 por la que se modifica la disposició transitòria primera de la Orden de 26 de octubre 
de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 
para el Acceso a los Servicios 
de Telecomunicación en el Interior de los Edificios y la Actividad de Instalación de Equipos y Sistemas de 
Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero. 
- Decret 116/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al serveis de telecomunicacions per cable. 
Presidència de la Generalitat. (DOGC núm. 3107, de 27.03.2000). 
* CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 116/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la 
norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. Presidència de la Generalitat. (DOGC núm. 3124 de 19.4.2000). 
- DECRET 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i tres serveis de 
dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. Presidència de la Generalitat. Presidència de la 
Generalitat. (DOGC núm. 3107 - 27/03/2000). 
* CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la 
norma tècnica de les infraestructures de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i 
altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit (DOGC núm. 3107, pàg. 3464, de 
27.3.2000). 
- Telecomunicaciones.-Resolución de 12 de enero de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que 
se hace pública la Instrucción de 12 de enero de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, sobre personal 
facultativo competente en 
materia de telecomunicaciones para la elaboración de los proyectos de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en edificios. MINISTERIO DE FOMENTO. BOE 2640 – 09/02/2000 (BOE núm. 34). 
- S'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes 
de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacions a l'interior dels edificis. Decret 84/1999, de 23 
de març, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 2859, 31/03/1999). 
-Resolució UNI/1492/2002, de 14 de maig, per la qual s’aproven diversos models en relació amb el Registre 
d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya i amb els projectes tècnics d’infraestructures comunes de 
telecomunicacions als edificis. 
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. (Dogc núm. 3647 – 31/05/2002). 
 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
- ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars 
relatives a les instal·lacions de xarza i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01). 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a 
BT51, queda derogado el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973, de 20 de 
septiembre y sus instrucciones técnicas complementarias y todas las disposiciones que las desarrollan y modifican. 
-Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. Decreto del 12 de marzo de 
1954, del Ministerio de Industria (BOE núm. 105, 15/04/1954). 
*Modificación del Reglamento. Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero (BOE núm. 84, 07/04/1979). 
*Modificación de los artículos 2 y 92. Orden de 18 de septiembre de 1979 (BOE núm. 232, 27/09/1979). 
*Modificación. Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio (BOE núm. 230, 25/09/1984). 
-Reglamento sobre acometidas eléctricas y normas de aplicación. Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, del 
Ministerio de Industria y Energía. (BOE núm. 272, 12/11/1982) (C.E. - BOE núms. 291 y 312, 04 y 29/12/1982 y BOE 
núm. 44, 21/02/1983). 
-S’aproven a les empreses Fuerzas Eléctricas de CATALUNYA SA, Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana 
SA, Hidroeléctrica de CATALUNYA SA, i Fuerzas Hodroeléctricas del Segre SA, les normes particulars per a 
instal·lacions d’enllaç en els núm. 342 – 06/07/1983). 
*Informes tècnics d’instal·lació. Resolució de 23 d’abril de 1985 (Dogc núm. 538 – 7/05/1985). 
- Es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per a l'aplicació del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. Ordre del 14 de maig de 1987, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
851, 12/06/1987). 
*Modificació. Ordre del 30 de juliol de 1987 (DOGC núm. 876, 12/08/1987). 
*Modificació. Resolució del 4 de novembre de 1988 (DOGC núm. 1087, 30/12/1988). 
*Instruccions per emplenar el model de Butlletí d’instal·lacions elèctriques. Resolució del 23 de desembre de 1988 
(DOGC núm. 
1099, 30/01/1989). 
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- Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta 
tensió a les 
instal·lacions privades. Ordre de 2 de febrer de 1990, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1267, 
14/03/1990). 
*Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE núm. 53, 03/03/1995) (C.E. - BOE núm. 69, 
22/03/1995). 
- Se desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material 
eléctrico. Orden de 6 de junio de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 148 , 21/06/1989). 
*Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 84, 06/04/1996). 
- Resolución de 6 de junio de 1989, por el cual se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores 
aislados, bajo canales protectores de plastico. Dirección general de innovación industrial y tecnológica (Boe núm. 
43 – 19/02/1988). 
- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988). 
- Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento sobre perturbaciones 
radioeléctricas e interferencias. 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 34, 09/02/1989) (C.E. - BOE 
núm. 51, 01/03/1989). 
- Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial de 24 de 
octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 junio de 1989. Resolución de 
11 de junio de 1998, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE núm. 166, 13/07/1998). 
- Real Decreto 284/1999, de 22 de febrero, por el cual se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso 
doméstico. 
Ministerio de la Presidencia. (Boe núm. 53 – 03/03/1999). 
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric. Departament 
d’Indústria, Comerç i Turisme. (Dogc núm. 3536 – 18/12/2001). 
*Correcció d’errades al Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. (Dogc núm. 3557 – 21/01/2002). 
*Correcció d’errades al Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament 
elèctric. 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme (Dogc núm. 3650 – 05/06/2002). 
- Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions elèctriques. Decret 351/1987, de 
23 de novembre, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 932, 28/12/1987). 
- Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se establecen las exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 12, 
14/01/1988). 
*Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre (BOE núm. 285, 28/11/1990). 
- ORDRE de 14 de maig de 1987, per la qual es regula el procediment d’actuació del Departament d’Indústria i 
Energia per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió mitjançant la intervenció de les Entitats 
d’Inspecció i Control de la 
Generalitat de Catalunya. 
- ORDRE de 28 de novembre de 2000, per la qual es modifica l'Ordre de 14 de maig de 1987, per la qual es 
regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per a l'aplicació del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió, mitjançant 
la intervenció de les entitats d'inspecció i control de la Generalitat de Catalunya. 
 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 
- Decret 241/1994 de 26 de Juliol, sobre condicionats urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE CPI-91 de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 154 de 30/09/1994). 
* Correcció d’errades. 
- Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. (BOE núm. 74/2006, de 
28 de març de 2006). 
- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23-abril-2009). 
- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23-septiembre-2009). 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (BOE 11-marzo-2010). 
- Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control 
de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 
ejercicio de su actividad. 
- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del 
artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública 
concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código. (BOE 30-julio-2010). 
- Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores de conexión. Real Decreto 
824/1982, de 26 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 104, 01/05/1982). 
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 298, 14/12/1993) (C.E. - BOE núm. 109, 07/05/1994). 
* Correcció d’errades (BOE 17.05.94). 
- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden 
de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 101, 28/04/1998). 
- ORDRE de 25 de maig de 1999, per la qual es deroguen les ordres relatives a la prevenció d'incendis en 
establiments hotelers. 
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. DOGC núm. 2913 – 18/06/1999. 
- Se admite la marca de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como marca de 
conformidad a normes que cumple las exigencias del artículo 2 del Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. Resolución de 7 de mayo de 1999, 
del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 157, 02/07/1999). 
- Protecció contra incendis en establiments sanitaris. Ordre de 24 d’octubre de 1979 del Ministeri de Sanitat i 
Seguretat Social (BOE 07.11.79). 
- ITC MIE-AP-5 del Reglament d’aparells de pressió sobre extintors d’incendis. Ordre 31 de maig de 1982 del 
Ministeri de Indústria i Energia (BOE 23.06.82). 
*Modificació dels articles 2,9 i 10. (BOE 07.11.83). 
*Modificació dels articles 1,4,5,7,9 i 10. (BOE 20.06.85). 
*Adequació a les disposicions comunitàries. Ordre 15 de novembre de 1989 del Ministeri de Indústria i Energia. 
(BOE 28.11.89). 
*Modificacions ITC MIE-AP-5. Ordre de 10 de Agost de 1998 del Ministeri de Indústria i Energia (BOE 28.04.98). 
* Correcció d’errades (BOE 05.06.98). 
- Aplicació ITC-AP-5 del Reglament d’aparells de pressió sobre extintors d’incendis. Ordre de 25 de maig de 1983 
del Departament de Indústria i Energia (DOGC 30.06.83). 
- Normes de reconeixement dels laboratoris d’assaigs. Resolució 11. de Agost de 1997 del Ministeri de Foment (BOE 
19.07.97). 
- Plec de prescripcions tècniques particulars de sistemes de detecció d’incendis. Edita FMB/EIP/CIT maig 1995. 
- Normes UNE de protecció contra incendis del “Comité Técnico de Normalización núm. 23 de AENOR” 
- NFPA-130 “National FIRE Protection Association. Fixed Guideway Transit System” 1986. 
- Recomanacions del Grup de Treball de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
- Normativa CEPREVEN: 
RT. 1-ROC “ Regla técnica para las instalaciones de rociadores automáticos de agua” 1995. 
RT. 2-BIE “Regla técnica para las instalaciones de bocas de incendio equipadas” 1997. 
RT. 2-EXT “Regla técnica para las instalaciones de extintores móviles” 1998. 
RT 3.-DET “Regla técnica para las instalaciones de detección automática de incendios” 1990. 
- Norma tecnològica d’edificació NTE/IPF/74, pel que fa referència a l’exigència del número d’extintors (IPF-38) i del 
número de mànega (IPF-43) (en cas que sigui necessari). 
- Legislació vigent en matèria de protecció contra incendis que li afecta pel seu emplaçament, tant sigui local, 
provincial com de la Generalitat. 
 
SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS 
- Seguretat de les instal·lacions industrials. Llei 13/87 de 9 de juliol de la Presidència de la Generalitat (DOGC 
27.07.87). 
- Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments. 
Decret 120/92 de 28 d’abril del Departament de Indústria i Energia. (DOGC 12.06.92). 
* Modificació parcial. Decret 196/92 de 4 d’agost del Departament de Indústria i Energia (DOGC 25.09.92). 
- Procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren per el subsòl. Ordre de 5 de juliol 
de 1993 del Departament de indústria i Energia (DOGC 11.08.93). 
- Exigències de seguretat dels aparells elèctrics en medicina i veterinària. RD 65/94 de 21 de gener del Ministeri de 
la Presidència (BOE 22.02.94). 
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NORMES I REFERÈNCIES PER A INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES 
Normativa aplicable 
Normativa estatal: 
- Reial Decret 842/2002, de 2 d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió 
(REBT). 
- Instruccions tècniques complementàries ITC BT 02, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 43, 40, 44, 45, 47 i 51. 
- RD 1699/2011 De 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
- RD 900/2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 
Normativa autonòmica: 
- Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Ordre 14/05/87 per la qual es regula el procediment d’actuació del Departament d’Indústria i Energia 
per a l’aplicació del R.E.B.T. mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la 
Generalitat de Catalunya i la seva posterior modificació Ordre 28/11/00 
- Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-endesa les Normes 
Tècniques Particulars relatives a la xarxa a les instal·lacions d’enllaç. 
Normes UNE que cal considerar: 
- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per l’elaboració de projectes 
- UNE-EN 61173:98 “Protecció contra les sobretensions dels sistemes fotovoltaics (FV) productors 
d’energia”. 
-- EUROCODI 1: UNE-ENV 1991-1-4. Accions en estructures. Accions de vent Normativa d’aplicació sobre 
seguretat i salut en llocs de treball. 
- Llei de prevenció de riscos laborals (llei 31/1995 de 8 de novembre. BOE 269, de 10 de novembre). 
- Reial Decret 485/1997, de 14 d’Abril, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball (BOE nº97 23/04/97). 
- Reial Decret 486/1997, de 14 d’Abril, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 
- RD 314/2006, de 17 de Març, pel qual s’aprova el codi Tècnic de l’Edificació, document bàsic 
“Seguretat d’Utilització” (DB-SU). 
 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI A TELECOMUNICACIONS 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50290-1-1:2002 Cables de comunicación. Parte 1-1: Generalidades. 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS: 
UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados 
aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
 
UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
 
UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
 
UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L’ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A 
CONNEXIONAT: 
UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados 
aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
 
UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
 

UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
 
UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión 
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado. 
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Obra 01 Pressupost 001

Capítol 01 Sanejament

1 111 UD. Partida alçada a justificar en concepte de connexió a davegueram.
Inclou accessoris suports i p.p. de material auxiliar.
(P - 1)

850,00 1,000 850,00

2 112 UD. Subministrament i instal·lació de pericó sifònic (mitjançant placa)
prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, enregistrable, amb tapa cega
de PVC reforçada i estanca.
(P - 2)

185,00 2,000 370,00

3 113 UD. Subministrament i instal·lació de pericó a peu de baixant de
550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada i
estanca, realitzat amb morter sobre solera de formigó en massa de 10
cm.
(P - 3)

210,00 3,000 630,00

4 114 m Subministrament i instal·lació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de
polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada. de ON 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou colzes i p.p. d'accessoris
(P - 4)

62,00 35,000 2.170,00

5 115 m Subministrament i instal·Iació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de
polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 63
mm, fins a baixant, caixa o davegueró. inclou colzes i p.p,
d'accessoris.  (P - 5)

12,03 34,000 409,02

6 116 m Subministrament i instal·Iació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de
polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o davegueró. inclou colzes i p.p,
d'accessoris.
(P - 6)

38,69 45,000 1.741,05

7 117 m Subministrament i instal·Iació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de
polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125
mm, fins a baixant, caixa o davegueró. inclou colzes i p.p,
d'accessoris.
(P - 7)

42,87 20,000 857,40

8 118 m Subministrament i instal·Iació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de
polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160
mm, fins a baixant, caixa o davegueró. inclou colzes i p.p,
d'accessoris.
(P - 8)

59,12 25,000 1.478,00

9 119 m Subministrament i instal·Iació de desguàs d'aparell sanitari amb tub de
polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 315
mm, fins a baixant, caixa o davegueró. inclou colzes i p.p,
d'accessoris.
(P - 9)

65,00 6,000 390,00

10 120 UD. Subministrament i instal·lació de bunera de goma per diàmetre 110
mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre lamina bituminosa
en calent. Inclou colzes i p.p. d'accessoris.
(P - 10)

55,00 7,000 385,00

11 121 m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm de diàmetre, amb
banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de gruix, incloent la part
proporcional de reforç de peces especials, amb grau de dificultat mitjà,
col·locat adherit superficialment
(P - 11)

16,31 31,000 505,61

12 122 m Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides per planta baixa.Inclou
colces i accessoris. (P - 12)

39,61 36,000 1.425,96

13 123 m Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides, per planta baixa.Inclou
colces i accessoris. (P - 13)

29,55 25,000 738,75

EUR

Casal de la Festa Major

PRESSUPOST Data: 04/05/17 Pàg.: 2

14 124 m Subministrament i instal·lació de tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides per planta baixa. Inclou
colces i accessoris. (P - 14)

24,41 20,000 488,20

15 125 m Subministrament i instal·lació de canal de formigó polímer sense
pendent, d'amplària interior 150 mm i de 240 a 300 mm d'alçària, amb
perfil lateral de la serie ULMA , amb reixa de fosa nervada, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm
de gruix. (P - 15)

95,00 5,000 475,00

TOTAL Capítol 01.01 12.913,99

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 Climatització i ventilació mecànica

Subcapitol 01 Unitats de producció de fred i calor

1 211 UD. Subministrament i instal·lació d'unitat autónoma de bomba de calor
aire-aire del tipus partit situada a PB per climatitzar la exposició de P1
, formada per bomba de calor aire-aire del tipus partit vertical LENNOX
COMPACTAIR 28kw o similar, situada a la sala de clima la unitat
interior i a la coberta la exterior, Tecnologia Inverter (regulació
continua) . Compressor Scroll. Vàlvula d’expansió electrònica.
Ventiladors interior i exterior de velocitat variable. Refrigerant R410A.
Tot segons la normativa vigent. Moble de xapa pintada. Display
usuario Modbus RS485 comunicació interface. Regulació del cabal
d’aíre exterior regulable per sensor qualitat d’aire de C02. Control de
regulació avançat. Funció de freecooling programable en funció de la
temperatura exterior.Mòdul de recuperació entàlpic de flux horitzontal.
Està inclòs el sistema de control i programació del sistema en mode
freecooling i en mode funcionament normal. Potencia nominal en
fred/calor: 28.3 /29,8 kW.Ventilador unitat interior: Cabal 6.000 m 3/h.
Pressió disponible a la xarxa d'impulsió 550 Pa. Ventilador extractor:
Cabal d'aire acondicionat 6.000 m 3/h.Cabal unitat exterior: 9.000 m3.
Transport fins a peu d'obra i mitjans d'elevació, instal·lada sobre
suports antivibratoris i situat de forma que permeti el manteniment i la
circulació de I ‘aire, connexionat de línies elèctriques i de control, amb
part proporcional d accessoris i petit material auxiliar, proves de
funcionament, i posada en servei. Totalment instal·lada i en
funcionament.  (P - 16)

14.675,00 1,000 14.675,00

2 212 UD. Subministrament i instal·lació d'unitat exterior situada a /a coberta per
climatitzar I ‘auditori del tipus compacta Rooftoop marca LENNOX.
Model: BAH024SNM3M o similar, tipus bomba de calor amb
compressor tipus scrolt, motor de ventilador interior centrífug i
ventilador exterior axial de la marca LENNOX similar. Detector de
filtres bruts. eFlowTM medició i lectura a display del cabal d'aire.
Autoajustament del cabal d'aire en funció de la colmatació dels filtres.
Ventiladors de velocitat variable amb transmissió directa regulació
inverter). lmpulsió i retorn horiízontal. Caixa de ventiladó de flux
horitzontal. Filtres EU7/F7 i prefiltres EU4/G4. Kit de transmissió K2.
Kit de extracció K1. Sensor de qualitat de I'aire de C02. Display
usuario Modbus RS485 comunicació interface. Refrigeran!: R-410A.
Regulació del cabal d’aíre exterior regulable per sensor qualitat de
I'aire de C02. Funció de freecooling programable en funció de
temperatura exterior. Mòdul de recuperació entàlpic de flux horitzontal,
Està inclòs el sistema de control i programació del sistema en
freecooling i en funcionament normal..Potencia nominal en fred i calor:
21.1 /24 kW. Ventilador impulsió: Cabal d'aire acondicionat:; 4.200 m
3/h. Pressio disponible a la xarxa d'impulsió 200 Pa Ventilador
extractor: Cabal d'aire acondicionat 4.200 m 3/h. Pressió estàtica
externa a la bancada d'extracció: 100 P a Escomesa elèctrica principal
400VJI I 1150Hz V J P. Transport fins a peu d'obra i mitjans d'elevació,
instal·lada sobre suports antivibratoris i situat de forma que permetí el
manteniment i la circulació de I'aire, connexionat de línies elèctriques í

18.786,00 1,000 18.786,00

EUR
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de control, amb part proporcional d accessoris i petit material auxiliar,
proves de funcionament, i posada en servei. Totalment instal·lada i en
funcionament.  (P - 17)

3 213 UD. Subministrament i instal·lació d'unitat condensadora multisplit 3 x 1
Mitsubishi model MXZ-3E54VA o similar per climatitzar sala infantil.
Inclou connexió a la xarxa elèctrica. Sifò de desguàs amb tub de PVC,
accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials, i
suports antivibratoris tipus silent-block de molla. Transport, descàrrega
i implantació a obra. Control final de cabals, temperatures i nivel!
sonar. Unitat exterior a instal·lar a coberta.  (P - 18)

1.162,90 1,000 1.162,90

4 214 UD. Subministrament, instal·lació ¡ posada en marxa d'unitat evaporadora
interior tipus fancoil per sala infantil gama DOMÉSTICA (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2,5 kW (fred) i 3,4 kW (calor)., y 22
dB(A). Model MFZ-KJ25VE. Inclou termostat, connexió a termostat,
connexió a la xarxa elèctrica, connexions frigorífiques entre unitats
(condensadora i evaporadora), sifons de goma per a desguàs,
accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials, suports
antivibratoris tipus silent-block,. Transport, descarrega e implantació
en obra. Control final de cabals, temperatures i nivell sonor.  (P - 19)

952,00 3,000 2.856,00

5 215 UD. Subministrament i instal·lació de Sptit 1 x 1 bomba de calor inverter
marca Mitsubishi Mod.SPEZ-35 Slim o similar split de conductes
inverter estacional amb bomba de calor (R41O) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3,6 Kw en fred i 4,1 kW en calor, 600/840 m3/h i 23/30
dB(A).AlA. Model SPEZS-35VJA-C31 PEAD-RP35JAQR2/
SUZ-KA35VA5/ PAR-31 MAA-J Mr.Slim), per climatitzar botiga, amb
compressor inverter hermètic rotatiu i fluid refrigerant R-41 Inclou
desguàs, antivibratoris i capa de recolzament amb el forjat mitjançant
material absorbent i accessoris, línies d'interconnexió elèctrica, línies
de canonades frigorífiques aïllades amb carregues de gas,incloses p.o,
accessoris necessaris per un correcte funcionament de la instal·lació.
Unitat exterior a instal·lada a coberta. L'aportació d'aire exterior e (P -
20)

1.758,32 1,000 1.758,32

6 216 UD. Subministrament i instal·lació de conjunt SPLlT-PARED 1x1,
INVERTER (B/C), gama DOMÉSTICA (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2.5 kW (fred) i 3,2 kW (calor)., 23 dB(A). Modelo
MSZ-HJ25VA (MSZ-HJ25VAlMUZ-HJ25VA), per magatzem de PB,
compressor ínverter hermètic rotatiu i fluid refrigerant R-410a, amb
desguàs amb sifón, antivibradors i capa de recolzament mitjanant
material absorbent i accessoris, linies d'interconnexió elèctrica, línies
de canonades frigorífiques aïllades, amb carrega de gas,inclou p.p. i
accessoris necessaris per un correcte funcionament i instal·lació. (P -
21)

790,00 1,000 790,00

TOTAL Subcapitol 01.02.01 40.028,22

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 Climatització i ventilació mecànica

Subcapitol 02 Conductes i ventilació

1 221 m2 Subministrament i instal·lació de conductes per aportació d'aire
mitjançant CLIMAVER NETO de la marca ISOVER o similar des de la
presa d'aportació d'aire fins les entrada d'aire exterior, el traçat dels
conductes es realitzarà per zones registrables sempre que sigui
posible.S'instal·Iaran conductes flexibles aïllats FLEXIVER CLIMA de
la marca ISOVER o similar per connectar els conductes de CLlMAVER
amb les embocadures d'entrada d'aire dels cassetes o reixetes els
conductes flexibles, que seran com a màxim de 1 m. per evitar
pèrdues de càrrega excessives, s'evitaran les corbes pronunciades.
L'acoblament de les embocadures de màquines a conductes es farà
sempre mitjançant lona flexible amb fleixos metàl·lics, tant a la
impulsió i presa con al retorn i descarrega de les màquines, en tot cas
e (P - 22)

19,89 142,000 2.824,38

EUR
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2 222 m2 Subministrament i instal·lació de conducte rectangular de xapa
metàl·lica marca TADEXA o similar que complirà amb els requisits
sanitaris i tècnics reglamentaris. S'inclou part proporcional
d'accessoris, peces especials de taller, segellat de juntes amb
poliuretà de color gris, suports galvanitzats en calent, embocadures,
lones antivibratories, unions mitjançant METU-SYSTEM o similar
aprovat per la D.F., cargols galvanitzats en calent i tots els accessoris
necessaris per a la seva correcte instal·lació. S'inclou la neteja de
materials sobrers, transports, elevacions i replantejos. Totalment
instal·lats verificat, assajat, probes i certificats, posada en servei i
funcionant. Inclou proves d'estanquitat.  (P - 23)

22,47 125,000 2.808,75

3 223 UD. Subministrament i instal·lació de conducte circular helicoïdal construït
en xapa d'acer galvanitzat de doble paret amb aïllament de llana de
roca, fabricat i muntat sense deformacions; conforme UNE i CTE; per
aportació i extracció d'aire. Inclou accessoris de muntatge i fixació, així
com la realització d'embocadures a reixetes i màquines i elements
d'unió i segellat totalment muntat i connexxionat, inclosos elements de
suportació i petit material de muntatge.  (P - 24)

1.625,99 1,000 1.625,99

4 224 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb escuma electromèrica d'una
conductivitat tèrmica a OºC de 0,035 W/mºC, de 10 mm de gruix i
muntat interiorment adherit.  (P - 25)

14,98 110,000 1.647,80

5 225 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de
0,6 mm de espessor, acabat Ilis.lnclou pèrdues per retalls. Aïllament
tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45 kg / m3, de
55 mm de espessor i muntat exteriorment.  (P - 26)

35,43 18,000 637,74

6 226 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 41 a 45
kg/m3, de 55 mm de gruix i muntada exteriorment. (P - 27)

10,44 24,000 250,56

7 227 UD. Subministrament i instal·lació. de comporta tallafoc classificada EIS
120 segons norma UNE- EN 1366-2 de la sèrie
FOK-EIS-120-H-MAlPIF/600x300 o similar per a rearmament manual,
contactes d'inici i final de carrera. Construïda en acer galvanitzat i
material refractari Fusible tèrmica a 72°C. Amb junta intumescent que
impedeixen la propagació de fums freds. Totalment instal·lada, Marca
MADEL o similar.  (P - 28)

215,97 1,000 215,97

8 228 UD. Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs classificada EIS
120 segons norma UNE- EN 1366-2 de la sèrie
FOK-EIS-120-H-MAlPIF/400x200 o similar per a rearmament manual,
contactes d'inici i final de carrera. Construïda en acer galvanitzat i
material refractari Fusible tèrmic a 72'C. Amb junta intumescent que
impedeixen la propagació de fums freds. Totalment instal·lada. Marca
MADEL o similar (P - 29)

192,13 2,000 384,26

9 229 UD. Cartutxos talla foc FSC o similar per instal·lar en conductes circulars
d.200, classificats EIS 120 segons norma EN 1366-2 a una pressió
continua de 300 Pa. Cartutxos de tancament per fusible tèrmic a 72°C,
amb junta intumescent.  (P - 30)

118,87 19,000 2.258,53

10 230 UD. Subministrament i instal·lació d'extractor per a conducte S & P sèrie
MIXVENT model TD- 500/160 o similar per a sala infantil accionat per
sonda de C02 regulable. Amb les següents característiques: Monofàsic
230 V-50 Hz. Potencia: 68 W Velocitat: 2500 r.p.m. Cabal máx .: 576
m' / h. Nivell sonor: 41 dB (A). Pes: 2,7 Kg . Diárnetre conducte: 160
mm, Inclou conducte fins a coberta, material auxiliar de muntatge,
suports antivibratoris, brides, adaptadors i connexionat elèctric. (P - 31)

166,68 1,000 166,68

11 231 UD. Subministrament i instal·lació d'extractor per a conducte S & P sèrie
MIXVENT modo TD-160 / 100T o similar temporitzat per a magatzem.
Les característiques son les següents: Monofàsic 230 V-50 Hz.
Potencia: 23/35 W Velocitat: 2.500 /2.100 r.p.m. Cabal máx.: 160/130
m3/ h. Nivell sonor. 18/14 dB (A).Pes: 1.4 Kg. • Diàmetre conducte:
100 mm. lnclou conducte fins a façana, material auxiliar de muntatge,
suports antivibratoris, brides, adaptadors i connexionat elèctric, (P -
32)

91,32 1,000 91,32

12 232 UD. Subministrament i instal·lació de comporta circular de regulació
d'entrada d'aire per a sala infantil. Per ser intercalada al conducte
d'aportació d'aire exterior i comandada per sonda CO2. Construïda
amb xapa d'acer galvanitzat. Amb comandament exterior d'indicació de
la posició del registre (0º a 90°). Marca AEROFRIGO tipus DS similar.

36,79 1,000 36,79

EUR
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Diàmetre 100 mm. Amb suport a sostre o paret. lnclou fixacions del
conducte circular. Instal·lada, regulada i provada.  (P - 33)

13 233 UD. Subministrament i instal·lació de Sonda SQA de qualitat de I'aire,
Marca Soler & Palau o similar. (P - 34)

144,23 3,000 432,69

14 234 UD. Subministrament i instal·lació de tovera regulable de lIargs abast
orientable, instal·lació d'elements necessaris per a muntatge. Marca
MADE o similar amb junta de rotació de material immutable
classificada M1 i acabat lacada color blanc M9016. Amb en conducte
circular vist sèrie KAM-D M9016 d. 200 construïda en alumini, amb els
elements necessaris. (P - 35)

83,09 10,000 830,90

15 235 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal per a paviment, marca
KOOLAIR, model de dimensiones 500x150 mm, per a impulsió o retorn
d'aire amb lames lames fixes 31-1-F I amb comporta de regulació.
Fabricada en aluminio, acabada en aluminio natural o lacada blanca a
decidir per DF. Inclou plenum xapa amb coll de d.200mm i flexible
aïllats de connexió.  (P - 36)

75,63 10,000 756,30

16 236 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal per a paviment, marca
KOOLAIR, model de dimensiones 350x200 mm, per a impulsió o retorn
d'aire amb lames lames fixes 31-1-F I amb comporta de regulació.
Fabricada en aluminio, acabada en aluminio natural o lacada blanca a
decidir per DF. Inclou plenum xapa amb coll de d.200mm i flexible
aïllats de connexió.  (P - 37)

71,43 1,000 71,43

17 237 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal, marca KOOLAIR,
modelo 31-1-O-MM de dimensions 300x150 mm, amb comporta de
regulació, fabricada en aluminio, acabada en aluminio natural o lacada
blanca a decidir per DF. per a impulsió o retorn d'aire amb lames
lames fixes (deflexió 0´´). Inclou xapa amb coll de d. 200 mm i flexible
aïllat de connexió per la botiga. (P - 38)

63,03 4,000 252,12

18 238 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal, marca KOOLAIR,
modelo 31-1-O-MM de dimensions 350x200 mm, amb comporta de
regulació, fabricada en aluminio, acabada en aluminio natural o lacada
blanca a decidir per DF. per a impulsió o retorn d'aire amb lames
lames fixes (deflexió 0´´). Inclou xapa amb coll de d. 200 mm i flexible
aïllat de connexió per la botiga. (P - 39)

65,55 4,000 262,20

19 239 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 350x250 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 40)

66,14 6,000 396,84

20 240 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 450x200 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 41)

61,15 2,000 122,30

21 241 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 350x200 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 42)

65,00 6,000 390,00

22 242 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 600x150 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 43)

93,00 1,000 93,00

23 243 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 300x300 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 44)

53,00 2,000 106,00

24 244 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 600x200 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 45)

47,80 2,000 95,60

EUR
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25 245 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 500x200 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 46)

42,00 2,000 84,00

26 246 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 400x300 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 47)

40,10 3,000 120,30

27 247 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 400x300 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 48)

41,67 1,000 41,67

28 248 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta lineal marca KOOLAIR, model
31.1.O-MM de dimensions 400x300 mm, per a impulsió o retorn d'aire
amb lames fixes (deflexió 0º) amb comporta de regulació. Fabricada
en alumini, acabada en alumini natural o lacada blanca a escollir per
DF. Inclou marc metàl·lic de muntatge. (P - 49)

72,00 1,000 72,00

29 249 UD. Subministrament i instal·lació de reixa per a presa d'aire exterior,
realitzada en acer amb una mà d'imprimació i 2 mans d'acabat al color
a escollir per la DF de 1000x1000 mm o equivalent per a embocadura
de conducte de 700 x 700 mm. (P - 50)

210,00 1,000 210,00

30 250 UD. Subministrament i instal·lació de reixeta per ventilació sala de
màquines de clima de planta baixa realitzades en acer amb una mà
d'imprimació i 2 mans d'acabat al color a escollir per la DF de 400x200
mm (P - 51)

124,00 2,000 248,00

31 251 UD. Subministrament i instal·lació d'extractor d'aire S&P Silent 100 CRZ o
similar per banys amb temporitzador electrònic regulable i connexió a
xarxa de conducte fins a muntant, accionat per control per la
il·luminació. (P - 52)

155,00 3,000 465,00

32 252 UD. Subministrament i instal·lació de conducte helicoïdal de 100mm de
diàmetre per extractor de banys s/UNE-EN 1506) d'espessor 0,5 mm.
(P - 53)

14,00 6,000 84,00

33 254 UD. Subministrament i instal·lació de bomba de condensats per unitat
interior de clima (P - 55)

4,00 45,000 180,00

34 255 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral
de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i
revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en
dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció
en 250 mm del conductes, tubs frigorífics de clima y les safates de
cables que travessen la sala de clima a ambdós costats de la
penetració, amb resistència al foc EI-120. (P - 56)

27,31 5,000 136,55

35 256 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc
EI-120
(P - 57)

8,10 15,000 121,50

36 257 P.A. Retirada d'instal·lacions existents a l'edifici a reformar i transport a
abocador. (P - 58)

150,00 1,000 150,00

37 258 PA Partida alçada per embellidors de conductes rectangulars (P - 59) 1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Subcapitol 01.02.02 20.171,17

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 02 Climatització i ventilació mecànica

Subcapitol 03 Legalització

1 253 UD. Legalització de la instal·lació de la climatització per instal·lacions amb
una potencia total inferior a 70 kW. Inclou taxes i gestions. (P - 54)

350,00 1,000 350,00

EUR
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TOTAL Subcapitol 01.02.03 350,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Instal·lació elèctrica

Subcapitol 01 Instal·lacions d'enllaç i escomesa

1 311 UD. Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
160 A, segons esquema Unesa número 7 , 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 - 60)

191,29 1,000 191,29

2 312 UD. Fussible de 160 A (P - 61) 69,00 4,000 276,00

3 313 UD. Interruptor de tall en càrrega (P - 62) 97,78 1,000 97,78

4 314 UD. Subministrament i instal·lació de protector para sobretensiones
transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20kA de intensidad máxima
transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, colocada. Articulo:
ref. 68841-31 de la serie Protección Sobretensiones Transitorias. (P -
63)

188,00 1,000 188,00

5 315 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 64)

3,29 10,000 32,90

6 316 m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 65)

4,25 15,000 63,75

7 317 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub. (P - 66)

28,80 10,000 288,00

8 318 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 3 x 35/ 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub. (P - 67)

19,91 15,000 298,65

TOTAL Subcapitol 01.03.01 1.436,37

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Instal·lació elèctrica

Subcapitol 02 Equips de mesura

1 321 UD Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 68)

1.104,68 1,000 1.104,68

2 322 UD. Subministrament i instal·lació d'equip de comptatge per a subministre
BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4
quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, col·locat en
CPM (P - 69)

607,00 1,000 607,00

EUR
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3 323 UD. Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial,
de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
entre 0,03 i 3 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms
i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 70)

393,00 1,000 393,00

TOTAL Subcapitol 01.03.02 2.104,68

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Instal·lació elèctrica

Subcapitol 03 Quadres elèctrics

1 331 UD. Muntatge i subministrament de quadre elèctric general de planta baixa
de comandament i protecció, segons esquema unifilar de projecte,
fornat per armari metàl·lic encastat de marca Schneider o sèrie Prisma
o similar, paramenta, barres de coure, porta, cablejat. connexionat,
suports, bancada i tots els elements necessaris per deixar el quadre en
funcionament. S'inclou retolació. Es dimensionarà I 'evolvent de forma
que permeti una ampliació del 30%.  (P - 71)

1.658,00 1,000 1.658,00

2 332 UD. Muntatge i subministrament de quadre elèctric de comandament i
protecció del magatzem de planta baixa, segons esquema unifilar de
projecte, fornat per armari metàl·lic encastat de marca Schneider o
sèrie Prisma o similar, paramenta, barres de coure, porta, cablejat.
connexionat, suports, bancada i tots els elements necessaris per
deixar el quadre en funcionament. S'inclou retolació. Es dimensionarà I
'evolvent de forma que permeti una ampliació del 30 %.  (P - 72)

680,00 1,000 680,00

3 333 UD. Muntatge i subministrament de quadre elèctric de comandament i
protecció de planta primera de segons esquema unifilar de projecte,
fornat per armari metàl·lic encastat de marca Schneider o sèrie Prisma
o similar, paramenta, barres de coure, porta, cablejat. connexionat,
suports, bancada i tots els elements necessaris per deixar el quadre en
funcionament. S'inclou retolació. Es dimensionarà I 'evolvent de forma
que permeti una ampliació del 30 %.  (P - 73)

820,00 1,000 820,00

4 334 UD. Muntatge i subministrament de quadre elèctric de comandament i
protecció de planta segona, segons esquema unifilar de projecte,
fornat per armari metàl·lic encastat de marca Schneider o sèrie Prisma
o similar, paramenta, barres de coure, porta, cablejat. connexionat,
suports, bancada i tots els elements necessaris per deixar el quadre en
funcionament. S'inclou retolació. Es dimensionarà I 'evolvent de forma
que permeti una ampliació del 30 %.  (P - 74)

610,00 1,000 610,00

5 335 UD. Muntatge i subministrament de quadre elèctric de comandament i
protecció de planta tercera, segons esquema unifilar de projecte,
fornat per armari metàl·lic encastat de marca Schneider o sèrie Prisma
o similar, paramenta, barres de coure, porta, cablejat. connexionat,
suports, bancada i tots els elements necessaris per deixar el quadre en
funcionament. S'inclou retolació. Es dimensionarà I 'evolvent de forma
que permeti una ampliació del 30 %.  (P - 75)

845,00 1,000 845,00

TOTAL Subcapitol 01.03.03 4.613,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Instal·lació elèctrica

Subcapitol 04 Instal·lació interior

1 341 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb

1,11 1.580,000 1.753,80

EUR
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coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub. (P - 76)

2 342 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub. (P - 77)

1,43 1.540,000 2.202,20

3 343 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
78)

1,66 85,000 141,10

4 344 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
79)

3,00 510,000 1.530,00

5 345 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
80)

3,44 53,000 182,32

6 346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
81)

4,70 15,000 70,50

7 347 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub. (P - 82)

3,86 39,000 150,54

8 348 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
83)

2,51 19,500 48,95

9 349 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. (P -
84)

3,91 21,000 82,11

10 350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub. (P - 85)

7,46 59,000 440,14

11 351 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub. (P - 86)

11,44 46,000 526,24

12 352 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat. (P - 87)

1,32 163,000 215,16

13 353 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 88)

1,51 151,000 228,01

14 354 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 89)

1,73 98,000 169,54

15 355 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 90)

4,07 124,000 504,68

EUR
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16 356 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 91)

4,78 104,000 497,12

17 357 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 92)

6,06 135,000 818,10

18 358 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 93)

7,70 65,000 500,50

19 359 m Safata metàl·lica reixa amb coberta i 3 separadors d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport. (P - 94)

121,95 15,000 1.829,25

20 360 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta i 3 separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport (P - 95)

58,10 17,000 987,70

21 361 UD. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada (P - 96)

17,73 65,000 1.152,45

22 362 UD. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 97)

21,18 33,000 698,94

23 363 UD. Subministrament i instal-lació de teleruptor per encesa d'escala
Schneider o similar 230V 16A  (P - 98)

23,50 6,000 141,00

24 364 UD. Interruptor universal per encastar, una encesa, unipolar 10AJ250V
amb tecla marca SIMON gama 100 o similar amb mecanisme i tapa
completament instal-lat.  (P - 99)

23,00 12,000 276,00

25 365 UD. Endoll de tipus universal marca SIMON gama 100 o similar, de 16A
/250V encastar (2p+ T) amb mecanisme i tapa completament instal·lat.
(P - 100)

18,80 32,000 601,60

26 366 UD. Endoll de tipus universal marca SIMON gama 100 o similar, de 16A
/250V estanc de superficie (2p+ T) completament instal-Iat pel terrat.
(P - 101)

24,00 1,000 24,00

27 368 UD. Caixa per mecanismes per encastar al paviment tipus Ackerman amb
2 endolls de 16 A i possibilitat per 2 preses de dades i veu.  (P - 102)

75,00 4,000 300,00

28 377 UD. Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada per connexió caixes
encastades tipus Ackerman. (P - 109)

8,59 65,000 558,35

29 378 P.A. Retirada d'instal·lacions existents a l'edifici a reformar i transport a
abocador. (P - 110)

210,00 1,000 210,00

TOTAL Subcapitol 01.03.04 16.840,30

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Instal·lació elèctrica

Subcapitol 05 Xarxa de terres

1 369 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 103)

10,58 54,000 571,32

2 370 UD. Electrode per xarxa de pres ade terra de 15 mm de diàmetre i 2 m de
longitud (P - 104)

25,00 5,000 125,00

3 371 UD. Caixa de comprovació. (P - 105) 34,00 1,000 34,00

4 372 UD. Material auxiliar per les preses de terra. (P - 106) 1,20 20,000 24,00

5 373 UD. Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2

1,73 50,000 86,50

EUR
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J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 107)

TOTAL Subcapitol 01.03.05 840,82

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 03 Instal·lació elèctrica

Subcapitol 06 Legalització instal·lació

1 374 UD. Realització de butlletins i taxes, Legalització de projecte eléctric i
pagament de taxes per part del industrial adjudicatari i costos de del
visat del col-leqi d'Enginyers indou costos inspecció per part d'entitat
de control.  (P - 108)

850,00 1,000 850,00

TOTAL Subcapitol 01.03.06 850,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 Sistema fotovoltaic

Subcapitol 01 Sistema fotovoltaic

1 411 UD. Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic marca REC SOLAR
o similar amb una potencia de como a mínim 300 Wp amb un
rendiment com a mínim del 16%.  (P - 111)

152,00 24,000 3.648,00

2 412 UD. Subministrament d'inversor SMA o similar, trifàsic, amb una potencia
nominal de 7 kW .  (P - 112)

2.850,00 1,000 2.850,00

3 413 UD. Subministrament i instal·lació kit d'injecció nul·la amb sistema de
monitorització de la energia generada i de la energia consumida per
l'edifici, marca SOLAR-LOG o similar, per a una potencia de pic de 8
kW com a mínim. (P - 113)

760,00 1,000 760,00

4 414 UD. Conductor Cu UNE ES07Z1-K (AS), de baixa emissivitat fums,1x6
mm2, d'alta resistència als rajos ultraviolats col·locat en safata
metàl·lica de reixa maarca EXZ SOLAR o similar. (P - 114)

1,25 55,000 68,75

5 415 UD. Cable multifilar lliure d'halògens de 6 mm2 de secció, referència
comercial 5G6 RZ1-K (AS). El cablejat des de coberta fins al quadre
general anirà sota tub i dins de la safata existent. (P - 115)

9,90 25,000 247,50

6 416 UD. Subministrament i instal·lació de connectors específics per modus
fotovoltaics tipus MG4 Mascle - IP65 o equivalent. (P - 116)

1,90 15,000 28,50

7 417 UD. Connectors específics per mòduls fotovoltaics tipus MC4 Femella -
IP65 o equivalent. (P - 117)

1,95 15,000 29,25

8 418 UD. Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magneto tèrmic
,I;16A,PIA corba C tetrapolar (4P), poder de tall 6000A/10kA,
4mód.DIN,munt. perfil DIN a Quadre elèctric existent per la protecció
de la injecció fotovoltaica gamma 160n Schneider Electric o similar (P
- 118)

135,00 1,000 135,00

9 419 UD. Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial classe AC de
300mA i 25A de calibre 4p, Schneider elèctric o similar.  (P - 119)

160,00 1,000 160,00

10 420 UD. Subministrament i instal·lació de interruptors de tall de 20 A Schneider
elèctric o similar muntats sobre quadre estanc al terrat,  (P - 120)

110,00 2,000 220,00

11 421 UD. Subministrament i instal·lació de switch 24 ports 10/10011000
Mbps,gestionable. (P - 121)

20,00 1,000 20,00

12 422 UD. Subministrament i instal·lació de cable xarxa 4 par.,a12xRJ45 cal.6
UIUTP, col·locat sota tub.  (P - 122)

1,98 30,000 59,40

13 356 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 91)

4,78 56,000 267,68
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14 423 UD. Registre de la instal·lació per la seva legalització com a instal·lació
elèctrica generadora de baixa tensió s/IlTC-BT -40. Inspecció per part
d'entitat col·laboradora de I 'administració. Tramitació de la declaració
responsable i posada en marxa. Tot això d'acord amb la normativa
vigent en el moment de la legalització. Estan incloses els preus de
ECA i les taxes.  (P - 123)

350,00 1,000 350,00

15 425 UD. Cartell indicatiu al quadre general amb el text: Desconnectar els
mòduls fotovoltaics de coberta abans d'intervenir a la inatal·lació
elèctrica. (P - 125)

10,00 1,000 10,00

16 426 P.A. Subministrament i instal·lació de comptador a armari de escomesa
s/normativa i cablejat corresponent. (P - 126)

356,00 1,000 356,00

TOTAL Subcapitol 01.04.01 9.210,08

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 04 Sistema fotovoltaic

Subcapitol 02 Suportació

1 424 UD. Subministrament i instal·lació d'estructura de pòrtic de suportació dels
mòduls fotovoltaics, format per estructura d'acer format per tubs
quadrats i rectangulars, amb pla superior amb una inclinació de 15º
orientat segons plànol amb mides aproximades de 8 x 6 m, fixat sobre
forjat del terrat. La estructura estarà protegida amb 2 mans de
protecció i 2 capes d'acabats amb color a escollir per la DF. lnciou
grapes i elements de fixació dels mòduls. La partida inclou el càlcul
estructural del pòrtic i resta d'elements de fixació dels mòduls entés
com a conjunt. Els esforços màxims admissibles a transmetre a la
coberta estan disponibles al projecte d'arquitectura. El projecte
d'estructura del pòrtic i elements de fixació, així com la transmissió
dels esforços sobre la coberta estarà signat per tècnic competent amb
certificat d'actuació professional. (P - 124)

1.852,00 1,000 1.852,00

TOTAL Subcapitol 01.04.02 1.852,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 05 Enllumenat

1 511 UD. Subministrament i instal·lació lIumenera marca FARO model Nan
referencia 64190 o similar,amb plafó fabricat en alumini inclou
bombeta GU1 OLED 8 W 2700 °K 60°. (Rel. 1 plànol).  (P - 127)

44,00 6,000 264,00

2 512 UD. Subministrament instal·lació llumenera marca FARO model Rel-P ELO
color negre ref. 64199 o similar, fabricat en alumini inclou bombeta 15
W 2700 °K 60°. S'encenen amb detectors de presencia contemplats al
capítol de ventilació.(Ref. 2 plànol).  (P - 128)

38,00 3,000 114,00

3 513 UD. Subministrament i instal·lació aplic marca FARO model Ten color
blanc ref. 62150 o similar, fabricat en alumini inclou bombeta E27 20
W. (Ret. 4 plànol).  (P - 129)

38,00 15,000 570,00

4 514 UD. Subministrament i instal·lació de projector de carril blanc marca FARO
model Nan ref. 64192 o similar, fabricat en alumini inclou bombeta GU
10 8W 2700 K 60' . (Ref. 5 plànol).  (P - 130)

45,00 33,000 1.485,00

5 515 m Subministrament i instal·lació de carril projector de carril blanc marca
FARO per a aplic model Nan ref. 64192 o similar, fabricat en alumini.
Inclou accessoris de fixació a sostre.  (P - 131)

23,00 16,000 368,00

6 516 UD. Subministrament i instal·lació de capsal d'alimentació de projector de
canil blanc marca FARO per a aplic model Nan ref. 64192 o similar,
fabricat en alumini. Inclou font d'alimentació (P - 132)

29,00 2,000 58,00

EUR
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7 517 UD. Subministrament i instal·lació de capsal de tancament de projector de
carril blanc marca FARO per a aplic model Nan ref. 64192 o similar,
fabricat en alumini.  (P - 133)

6,00 2,000 12,00

8 518 UD. Tira LEO autoadhesiva de metall i PVC RGB 36 W de 5m per baranes
i sota safates. Inclou font d'alimentació ret 19031 36W 24 DC i
connectors marca FARO o similar.  (P - 134)

40,00 15,000 600,00

9 519 UD. Subministrament i instal·lació de aplic de superfície IP65 E27, color
blanc tipus LEO marca PAMPERO o similar per a terrat, amb làmpada
de 13,5W, 2700 K i 1520 Lm marca PHILLlPS Corepro Ledbulb
13.5-100W 827 E27 o similar.  (P - 135)

25,00 4,000 100,00

10 520 UD. Subministrament i instal·lació lIumenera fluorescent 2 x 36 amb balast
electrònic de superfície de la marca ARLUS o similar per al magatzem
(P - 136)

63,00 4,000 252,00

11 521 UD. Subministrament i instal·lació lIumenera fluorescent IP651 x 18
estanca amb balast electrònic de superfície de 675mm per sala de
clima, de la marca ARLUS o similar.  (P - 137)

65,00 7,000 455,00

12 522 UD. Subministrament i instal·lació d'aparell autònom d'emergència de LED
EVOLUTION 300 1m complert de superfície.  (P - 138)

43,00 25,000 1.075,00

13 523 UD. Subministrament i instal·lació downlight per encastar 2 x 26 w amb
balast electrónic i 2 lampades de 26W G24d-3 per magatzem de PB.
(P - 139)

15,30 4,000 61,20

14 524 UD. Subministrament i instal·lació projector IP67 encastat per il·luminació
de façana des de planta baixa marca SIMON tipus NYX LED o similar.
Inclou sensor crepuscular i rellotge al quadre general de planta baixa.
(P - 140)

212,61 7,000 1.488,27

15 525 UD. Subministrament i instal·lació projector empotrable IP65 LED amb cos
d'acer inoxidable per senyalització marca SIMON tious ES1 o similar.
Inclou regulador. (P - 141)

218,49 18,000 3.932,82

16 526 UD. Subminstrament i instal·lació projector per interior amb efectes
programables RGB de tecnología LED marca MOONLIGHT o similar
per a la cúpula. (P - 142)

73,00 6,000 438,00

TOTAL Capítol 01.05 11.273,29

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 06 Lampistería

1 611 UD. Subministrament i instal·lació de comptador, filtre i vàlvula de bola
manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i preu alt amb aixeta de
buidat, muntada superficialment. (P - 143)

158,00 1,000 158,00

2 612 UD. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de disc amb
rosca, diàmetre nominal 3/4, execució reforçada, cos de lIauto, disc
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI304), seient de cautxú nitril (NBR), molla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 18 bar i
temperatura màxima 100ºC, roscada. (P - 144)

33,37 1,000 33,37

3 613 UD. Subministrament i instal·lació de tubs flexibles per aparells sanitaris de
300 mm.  (P - 145)

5,20 15,000 78,00

4 614 UD. Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall de 1/2´´ per rentamans.
(P - 146)

7,34 12,000 88,08

5 615 UD. Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall de 3/8´´ per aigüeres i
inodors.  (P - 147)

9,41 9,000 84,69

6 616 UD. Subministrament i instal·lació de vàlvula de taIl 3/4´´ a la escomesa.
(P - 148)

8,46 2,000 16,92

7 617 m Tub de Polipropilé-copolimer PP-R a pressió de diàmetre 16x2 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE- EN ISO 15874-2, soldat, amo grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment. (P - 149)

3,49 25,000 87,25

EUR

Casal de la Festa Major

PRESSUPOST Data: 04/05/17 Pàg.: 14

8 618 m Tub de Polipropilé-copoíirner PP-R a pressió de diàmetre 20x2 mm,
sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificulta!
mitja i col·locat superficialment.  (P - 150)

4,42 64,000 282,88

9 619 m Tub de Polipropilé-copolimer PP-R a pressi6 de diàmetre 25x2,3 mm,
sèrie S 5 segons UNE- EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locar superficialment. (P - 151)

5,52 47,000 259,44

10 620 m Tub de pol/etilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14
mm, anima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb aïllament de
30 mm de gruix de 0,035 W/mºK amb una pressió màxima de servei de
12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment.  (P - 152)

24,69 23,000 567,87

11 621 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16
mm, anima d'alumini i protecció exterior de polietilè ret R977Y222 de
la sèrie R977 de GIACOMINI o similar, amb aïllament de 30 mm de
gruix de 0,035 W/moKamb una pressió màxima de servei de 12 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment.  (P - 153)

24,99 31,000 774,69

12 622 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20
mm, anima d'alumini i protecció exterior de polietilè ref. R977Y242 de
la sèrie R977 de GIACOMINI o similar, amb aïllament de 30 mm de
gruix de 0,035 W/moKamb una pressió màxima de servei de 12 bar,
connectat a pressió i col·locat superficialment.  (P - 154)

27,06 36,000 974,16

13 623 UD. Subministrament i instal·lació d'escalfador elèctric marca Saunier
Duval o similar de 100 I de capacitat.  (P - 155)

285,00 1,000 285,00

14 624 P.A. Retirada d'instal·lacions existents a l'edifici a reformar i transport a
abocador. (P - 156)

150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.06 3.840,35

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 07 Sistemes contra incendis

Subcapitol 01 Extintors

1 711 UD. Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret. Sala clima i magatzem.
(P - 157)

48,45 2,000 96,90

2 712 UD. Extintor manual de dióxid de carboni, de cárreqa 5 kg, amb pressio
incorporada, pintat, amb suport paret. Magatzem.
(P - 158)

82,25 1,000 82,25

3 713 UD. Extintor manual de dióxid de carboni, de cárreqa 5 kg, amb pressio
incorporada, pintat, amb armari muntat encastat per pintar amb color a
escollir per D.F..
(P - 159)

115,00 4,000 460,00

4 714 Ud. Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari encastat per pintar amb color a escollir
per D.F.
(P - 160)

153,00 2,000 306,00

TOTAL Subcapitol 01.07.01 945,15

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 07 Sistemes contra incendis

Subcapitol 02 Bocas d'incendi i extintors

1 721 UD. Escomesa d'aigua per protecció contra incendia, amb vàlvula de 2´´,
vàlvula amb aixeta de buidat de 2´´ d'acer homologades.
(P - 161)

230,00 1,000 230,00

EUR
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2 722 UD. Subministrament i injstal·lació de boca d'incendis equipada de 25 mm
de diàmetre, BIE-25 marca AIA Foc o similar de color blanc, formada
per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de
mànega i extintor , amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor
de vidre i porta per l'extintor de xapa d'acer pintada amb color a escollir
per la D.F., inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , per a col·locar
encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Inclou certificat
realitzat per l'instal·lador homologat de la instal·lació contra incendis
completa.
(P - 162)

434,49 3,000 1.303,47

3 723 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm),
sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment.
(P - 163)

29,70 12,000 356,40

4 724 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d' 1´´ 1/2
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat = 48,3 mm i
DN=32mm) sèrie H segons UNE-EN 10255, i col·locat superficialment.
(P - 164)

28,09 25,000 702,25

5 725 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d' 1´´ 1/4
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat = 42,4 mm i
DN=32mm) sèrie H segons UNE-EN 10255, i col-locat superficialment.
(P - 165)

23,19 38,000 881,22

6 726 UD. Subministrament i instal·lació de grup de pressió compacte per a
instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal
nominal i 80 m.c.a. d'alçària manomètrica, amb una bomba principal
acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic de 400
V i 9,2 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb
una bomba jockey d'1,1 kW de potència, diàmetre nominal de
l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2´´, inclou quadre elèctric
de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència
energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE)
640/2009.  (P - 166)

4.155,88 1,000 4.155,88

7 727 UD. Subministrament i instal·lació de dipostit de 3.000 l marca ROTH o
similar, per abastiment sistema contraincendis, amb accessoris d'unió
sistema d'emplenat d'aigua. Inclou mitjans auxiliars. (P - 167)

830,00 4,000 3.320,00

TOTAL Subcapitol 01.07.02 10.949,22

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 07 Sistemes contra incendis

Subcapitol 03 Detecció incendis

1 731 UD. Subministrament i instal·lació de central de detecció d'incendis
microprocessador, per a instal·lacions analògiques per a 4 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automátíc amb teclat i matriu
LCO, indicador de funcions d'estat amb LEO's indicadors d'alimentació
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de previa d'alarma, amb cofre
d'acer í porta amb pany i clau.
(P - 168)

385,00 1,000 385,00

2 732 UD. Subministrament i instal·lació sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment.
(P - 169)

69,00 19,000 1.311,00

3 733 m Subministrament i col·locació de cablejat homologat per a connexió de
detector de fums.
(P - 170)

4,76 85,000 404,60
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4 734 m Subministrament i col·locació de tub rígid de plàstic sense halògens de
16 mm de diàmetre nominal amb una resistència al impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i rigidesa elèctrica de 2000V, amb
unió roscada i muntat superficialment. S'inclou certificat del instal-lador
autoritzat de la instal·lació completa.
(P - 171)

4,00 85,000 340,00

TOTAL Subcapitol 01.07.03 2.440,60

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 07 Sistemes contra incendis

Subcapitol 04 Senyalització

1 741 UD. Subministrament i instal·lació de rètols de senyalització de sortida,
direcció sortida, ubicació, extintor, BIE, fotoluminescents.
(P - 172)

12,00 85,000 1.020,00

TOTAL Subcapitol 01.07.04 1.020,00

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 08 Comunicacions i audiovisuals

Subcapitol 01 Porter automàtic

1 811 UD. Subministrament i instat-tacló de porter automátic a planta baixa, placa
marca FERMAX o similar per a 4 pisos Citymmax 4864. Inclou
alimentador 12 Vacl1 ,5 A-DIN4. Inclou caixa per encastar 115 mm (H)
x 185 (V) x 45 mm (P). Inclou cablejat als 4 telefons de les plantes i
mecanisma d'obertura de la porta de planta baixa. Completament
instal·lat i funcionant.

(P - 173)

452,00 1,000 452,00

2 812 UD. Subministrament i instal·lació de teléfon City max: Basic marca
FERMAX o similar al inclou cable multifilar fins PB, P1, P2 i P3 en
ubicació a escollir per la propietat. (P - 174)

123,10 4,000 492,40

TOTAL Subcapitol 01.08.01 944,40

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 08 Comunicacions i audiovisuals

Subcapitol 02 Escomesa telecomunicacions

1 821 UD. Subministrament i instal·lació d'armari conforme a la norma UNE20541
o UNE EN50298 i amb grau de protecció segons les normes UNE EN
60529 o UNE EN 50102. Registre principal de fibra óptica per allotjar
els panells repartidors de la xarxa de distribucíó, i espai per equips
deIs operadors, tot ell degudament instal-Iat. (P - 175)

120,80 1,000 120,80

TOTAL Subcapitol 01.08.02 120,80

Obra 01 Pressupost 001

Capítol 08 Comunicacions i audiovisuals

Subcapitol 03 Instal·lació interior veu, dades i audiovisuals
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1 831 UD. Panell de connexió per 24 connexions dobles amb ets seus acobladors
Se/APe.  (P - 176)

235,40 1,000 235,40

2 832 UD. Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària,
de 1200 x 600 x 600 mm (alçària x amplària x fondària), d'1
compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat (P - 177)

704,95 1,000 704,95

3 833 UD. Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45
i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a
240V, col·locat i connectat (P - 178)

304,84 1,000 304,84

4 834 UD. Encaminador (router) d'1port ADSL i 4 ports 10 Mbps, compatible
ADSL 2+, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 179)

124,40 1,000 124,40

5 835 UD. Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure de 4
parells, categoria 6 UTP. aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, collocat sota tub o
canal amb terminals RJ45 als extrems de 0,5 m.  (P - 180)

8,61 9,000 77,49

6 836 UD. Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure de 4
parells, categoria 6 UTP. aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o
canal amb terminals RJ45 als extrems de 7m.  (P - 181)

15,00 2,000 30,00

7 837 UD. Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure de 4
parells, categoria 6 UTP. aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col·locat sota tub o
canal amb terminals RJ45 als extrems de 40m.  (P - 182)

90,00 6,000 540,00

8 838 UD. Subministrament i instal·lació de conjunt de 6 telèfons inalambrics
tipus Dect PANASONIC KX-TG7641 o similar. (P - 183)

184,28 1,000 184,28

9 839 UD. Subministrament i instal·lació de cable HDMI de 20m de qualitat
premium 1.4-2.0 ultra HD 4 K 2160 P - Full1080p - Aaudio Retum
Channel ARC per connexió audiovisuals al auditori.  (P - 184)

35,00 2,000 70,00

10 840 UD. Partida alcada d'abonament integre per I'elaboració del expedient de la
documentació técnica necessária (catàlegs tècnics deis materials
instal·lats, plànols i esquemes) de la instal·lació de veu i dades.
Adjuntant amb els documents el total de la documentadó tècnica
necessària, així com la documentació As-Built de plànols i esquemes
verificadó i certificació del punt a punt i totes les preves necessàries.
(P - 185)

105,00 1,000 105,00

TOTAL Subcapitol 01.08.03 2.376,36
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NIVELL 3: Subcapitol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapitol 01.02.01  Unitats de producció de fred i calor 40.028,22

Subcapitol 01.02.02  Conductes i ventilació 20.171,17

Subcapitol 01.02.03  Legalització 350,00

Capítol 01.02  Climatització i ventilació mecànica 60.549,39

Subcapitol 01.03.01  Instal·lacions d'enllaç i escomesa 1.436,37

Subcapitol 01.03.02  Equips de mesura 2.104,68

Subcapitol 01.03.03  Quadres elèctrics 4.613,00

Subcapitol 01.03.04  Instal·lació interior 16.840,30

Subcapitol 01.03.05  Xarxa de terres 840,82

Subcapitol 01.03.06  Legalització instal·lació 850,00

Capítol 01.03  Instal·lació elèctrica 26.685,17

Subcapitol 01.04.01  Sistema fotovoltaic 9.210,08

Subcapitol 01.04.02  Suportació 1.852,00

Capítol 01.04  Sistema fotovoltaic 11.062,08

Subcapitol 01.07.01  Extintors 945,15

Subcapitol 01.07.02  Bocas d'incendi i extintors 10.949,22

Subcapitol 01.07.03  Detecció incendis 2.440,60

Subcapitol 01.07.04  Senyalització 1.020,00

Capítol 01.07  Sistemes contra incendis 15.354,97

Subcapitol 01.08.01  Porter automàtic 944,40

Subcapitol 01.08.02  Escomesa telecomunicacions 120,80

Subcapitol 01.08.03  Instal·lació interior veu, dades i audiovisuals 2.376,36

Capítol 01.08  Comunicacions i audiovisuals 3.441,56

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
117.093,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Sanejament 12.913,99

Capítol 01.02  Climatització i ventilació mecànica 60.549,39

Capítol 01.03  Instal·lació elèctrica 26.685,17

Capítol 01.04  Sistema fotovoltaic 11.062,08

Capítol 01.05  Enllumenat 11.273,29

Capítol 01.06  Lampistería 3.840,35

Capítol 01.07  Sistemes contra incendis 15.354,97

Capítol 01.08  Comunicacions i audiovisuals 3.441,56

Obra 01 Pressupost 001 145.120,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
145.120,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 145.120,80

145.120,80

EUR

Casal de la Festa Major

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/05/17 Pàg.: 2

EUR
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Casal de la Festa Major

RESUM DE PRESSUPOST Data: 04/05/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Sanejament 12.913,99

Capítol 01.02  Climatització i ventilació mecànica 60.549,39

Capítol 01.03  Instal·lació elèctrica 26.685,17

Capítol 01.04  Sistema fotovoltaic 11.062,08

Capítol 01.05  Enllumenat 11.273,29

Capítol 01.06  Lampistería 3.840,35

Capítol 01.07  Sistemes contra incendis 15.354,97

Capítol 01.08  Comunicacions i audiovisuals 3.441,56

Obra 01 Pressupost 001 145.120,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
145.120,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 001 145.120,80

145.120,80

EUR
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Casal de la Festa Major

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 145.120,80

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 145.120,80.............................................................. 8.707,25

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 145.120,80........................................................... 18.865,70

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 172.693,75

21 % IVA SOBRE 172.693,75............................................................................................. 36.265,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 208.959,44

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos-cents vuit mil nou-cents cinquanta-nou euros amb quaranta-quatre cèntims
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17. PLÀNOLS 
 
1.   Protecció incendis - PB 
2.   Protecció incendis - P1 
3.   Protecció incendis - P2 
4.   Protecció incendis - P3 
5.   Sanejament i residus - PB 
6.   Sanejament i residus - P1 
7.   Sanejament i residus - P2 
8.   Sanejament i residus - P3 
9.   Sanejament i residus - Coberta 
10. Electricitat - Enllumenat - Telecomunicacions - PB 
11. Electricitat - Enllumenat - Telecomunicacions - P1 
12. Electricitat - Enllumenat - Telecomunicacions - P2 
13. Electricitat - Enllumenat - Telecomunicacions - P3 
14. Electricitat - Enllumenat - Telecomunicacions - Coberta 
15. Esquema unifilar quadre general - PB 
16. Esquemes unifilars subquadres - PB - P1 - P2 - P3 
17. Climatització i ventilació - PB 
18. Climatització i ventilació - PB - Detall 
19. Climatització i ventilació - P1 
20. Climatització i ventilació - P1 - Detall 
21. Climatització i ventilació - P2 
22. Climatització i ventilació - P2 - Detall 
23. Climatització i ventilació - P3 
24. Climatització i ventilació - Coberta 
25. Lampisteria - PB 
26. Lampisteria - P1 
27. Lampisteria - P2 
28. Lampisteria - P3 
29. Lampisteria - Coberta 
30. Sistema fotovoltaic - Configuració geomètrica 
31. Sistema fotovoltaic -  Esquema unifilar 
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

01
PROTECCIÓ
INCENDIS
PB
EMPLAÇAMENT
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

02
PROTECCIÓ
INCENDIS
P1

ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

03
PROTECCIÓ
INCENDIS
P2

ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

04
PROTECCIÓ
INCENDIS
P3

ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

05
SANEJAMENT I
RESIDUS
PB

ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

06
SANEJAMENT I
RESIDUS
P1

ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

07
SANEJAMENT I
RESIDUS
P2

ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès

131



PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

08
SANEJAMENT I
RESIDUS
P3

ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

09
SANEJAMENT I
RESIDUS
COBERTA

ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

10
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT I
TELECOMUNICACIONS
PB
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès

134



PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

11
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT I
TELECOMUNICACIONS
P1
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

12
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT I
TELECOMUNICACIONS
P2
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

13
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT I
TELECOMUNICACIONS
P3
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

14
ELECTRICITAT
ENLLUMENAT I
TELECOMUNICACIONS
COBERTA
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

15
ESQUEMES UNIFILARS
QUADRE GENERAL
PB

DETALL

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

16
ESQUEMES UNIFILARS
SUBQUADRES
PB,P1,P2,P3

DETALL

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

17
CLIMATITZACIÓ I
VENTILACIÓ
PB
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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0 1 1.5

PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

18
CLIMATITZACIÓ
I VENTILACIÓ
PB DETALL
ESCALA
(A3) 1:75

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

19
CLIMATITZACIÓ I
VENTILACIÓ
P1
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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0 1 1.5

PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

20
CLIMATITZACIÓ
I VENTILACIÓ
P1 DETALL
ESCALA
(A3) 1:75

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

21
CLIMATITZACIÓ I
VENTILACIÓ
P2
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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0 1 1.5

PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

22
climatització i
ventilació
p2 detall

ESCALA
(A3) 1:75

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

23
CLIMATITZACIÓ I
VENTILACIÓ
P3
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

24
CLIMATITZACIÓ I
VENTILACIÓ
COBERTA
ESCALA
(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès
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PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL
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LAMPISTERÍA
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(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès

149



PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

26
LAMPISTERÍA
P1
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(A3) 1:100

DATA
FEB 2017

PROMOTOR
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ENGINYER INDUSTRIAL
Enric López Vila

0
0

1
0.5

1.5
0.75(A1) 1: 50

T e l f . :   ( 0 0 3 4 )  6 3 9  7 7  1 8  1 1

K I N E A  M A N A G E N E N T  S L P
C. Val lmajor ,  33 1º  4ª  08021,  Bar ce lona

FASE

Plaça Vall del Castell,14
08720. Vilafranca del Penedès

151



PROJECTE

REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA
CASA DE LA FESTA MAJOR

ADREÇA

PROJECTE EXECUTIU

PLÀNOL

28
LAMPISTERÍA
P3

ESCALA
(A3) 1:100
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