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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 
Projecte bàsic i executiu per la rehabilitació i canvi d’ús del Pavelló B de l’antic Hospital de 
l’Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet. 

 Objecte del projecte: 

Obra de reforma i rehabilitació a l'emplaçament següent: 

Adreça  Avda. Sanatori núm.  15 

Municipi  Santa Coloma de Gramenet Codi Postal  08923 

Província  Barcelona Comarca Barcelonès 

Referència 
cadastral  4380102DF3848A0001OS 

Altres L’edifici està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa
Coloma de Gramenet. La Fitxa informativa i normativa d’aquest edifici
s’inclou a l’Annex AN 12: Fitxa del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
de Santa Coloma de Gramenet. 

 

MG 2 Agents del projecte 
Promotors: 

Promotor:                   AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET  

Representada per:         

Amb domicili a: 

Adreça  Plaça Olimpo núm.  3 

Municipi  Santa Coloma de Gramenet Codi Postal  08924 
 

 Redactor projecte: 

Redactor:                  CONSORCI DEL BESOS  

Coordinador:      Joaquim Calafí    

Amb domicili a: 

Adreça  C/ Olímpic núm.  s/n 

Municipi  Sant Adrià del Besòs Codi Postal  08930 
 

 

 

 Tècnics col·laboradors: 

Consultor d’Instal·lacions: ANTONIO MARTINEZ MENA    

 Antonio Martínez Mena (eng.) Col·legiat  9854 

Consultor Estructures: ESTUDI-XV S.C.P.    

 Xavier Saura Manich (arq.) Col·legiat  32518-1 

Estudi de Seguretat i Salut: CONSORCI DEL BESOS    

 Joaquim Calafí (Coordinador)   

 

MG 3 Relació de documents complementaris 
Com a documents complementaris al present Projecte d’Execució s’adjunten: 

- En AN 4 Estudi Tècnic sobre les Patologies Existents: 

Informe tècnic per a la definició de l’estat actual de l’estructura del pavelló B de l’edifici 
de l’antic hospital de l’Esperit Sant situat a l’avinguda de la Generalitat s/n 
Octubre 2014 
Redactat per: Francesc Xavier Saura Manich 
  Arquitecte Consultor d’Estructures 
 

- En AN 12 Fitxa del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de 
Gramenet 

 

 

 

Direcció: Joaquim Calafí, Arquitecte 

Director dels Serveis Tècnics, Consorci del Besòs 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicions de partida 
 
ANTECEDENTS  
El Pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit Sant és una edificació aïllada exempta de qualsevol 
edificació adjacent.  

El projecte preveu la modificació de la distribució interior i la recuperació dels tancaments 
exteriors, per tal de retornar-l’hi l’aspecte originari, tant des del punt de vista compositiu, com de 
material i color. Tota aquesta intervenció suposa una renovació de la totalitat de les 
instal·lacions, a fi i efecte de poder destinar l’espai a polítiques actives d’ocupació per al municipi 
de Santa Coloma de Gramenet. 

Els orígens del Pavelló B es remunten a la consolidació de l’antic Sanatori Antituberculós de 
Santa Coloma de Gramenet, creat el 23 d'abril de 1917 a la masia La Torre Roja (avui ja 
inexistent), situada a Santa Coloma de Gramenet. Posteriorment els fundadors i l’ens gestor del 
sanatori van mobilitzar la societat civil de Barcelona, que va finançar el pavelló de dones (pavelló 
A), inaugurat el 1922. Poc després, van aconseguir fons per construir el pavelló d'homes (pavelló 
B), que va començar a funcionar el 1930. L'Hospital va anar consolidant el seu prestigi tècnic i va 
esdevenir un dels centres més avançats d'Europa en el tractament de la tuberculosi. 

Des d’aquesta data, el conjunt hospitalari va anar adaptant-se al pas del temps, aconseguint un 
concert amb la Seguretat Social el 1972, fita que va canviar el rumb del centre; reconvertint-se 
en Hospital General a partir del 1978, creixent constantment, amb la modernització i ampliació 
progressiva de les instal•lacions i dels serveis i especialitats; convertint-se el 1997 en hospital 
docent associat a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, aconseguint l'abril de 
2004 l'acreditació per formar residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Medicina Interna. 

Les obres del Nou Hospital es van iniciar l'octubre de 2002 en un terreny adjacent al centre, i el 
mes de juny de 2007 es va realitzar el trasllat definitiu al Nou Hospital. 

Des d’aleshores, ambdós pavellons, i concretament el Pavelló B, han anat entrant en desús fins 
arribar als nostres dies. 

A finals de l’any 2015 el pavelló A va ser enderrocat, exceptuant la seva façana principal que 
encara resta de peu, ja que es troba inclosa en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de 
Santa Coloma de Gramenet. 
 

CONDICIONANTS DE PARTIDA 

Es tracta d’un antic edifici sanitari aïllat, actualment en desús des de fa anys, de planta baixa i 
tres plantes pis, ubicat en el sector est del recinte de l’antic hospital, disposant el seu volum 
edificat en direcció Nord-Sud. Simètric al seu origen, ha arribat als nostres temps sense l’ala nord 
donant la sensació d’edifici inacabat. 

El Pavelló B va ser construït l’any 1929 com a edifici per a homes, ampliació del dispensari 

antituberculós de l’Associació de l’Esperit Sant. Es tractava originàriament d’un edifici en forma 
de U que facilitava l’entrada de llum a totes les zones. Disposava d’un soterrani, planta 
semisoterrani, planta baixa i dos plantes pis amb pati central que proporcionaven cabuda per a 
250 persones. L’edifici estava preparat per a separar, en planta baixa, els magatzems, els 
dispensaris, les sales necròpsiles i el dipòsit de cadàvers. El 1960 va patir reformes que, en el 
seu cas, no van suposar uns canvis tan substancials com al Pavelló A per a dones. 

Les façanes son de totxo manual vist amb un sòcol de paredat o també de maó vist amb línies 
de relleu. En conjunt, presenten unes obertures rectangulars ritmades sobre la llinda de les quals 
antigament hi havien unes finestres de fusta en arc. Destaquen principalment les façanes 
originals a Est i Sud. La façana Sud presenta un gran portal en arc d’accés a la planta baixa, així 
com la porta en arc rebaixat d’accés a la planta primera. A la façana Est apareixen uns merlets 
de coronament de la coberta i els relleus de totxo que antigament destacava sobre la base 
d’estuc, ja desapareguda. 

La coberta de l’edifici és inclinada de teula àrab que s’adapta a la forma de l’edifici. Destaca el 
ràfec suportat per mòdols a la façana sud de l’edifici. 

El Pavelló B gaudia d’un paviment de mosaic hidràulic i cambres per a malalts revestides de 
rajola de València d’un metre d’alçada. Actualment, el paviment de mosaic hidràulic només es 
conserva en les plantes primera i segona. En les plantes semisoterrani i baixa, a dia d’avui el 
paviment és a base de peces de terratzo. 

Tal i com estableix el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Santa Coloma de Gramenet, 
aquest Pavelló B es troba protegit a nivell volumètric i de l’entorn amb la categoria BCIL. 
Concretament, es protegeixen el volum del cos principal, la forma i coronament de la coberta, la 
formalització de les façanes Est i Sud, les escales exteriors originals i l’estructura portant de la 
planta baixa. 

Així doncs, amb tot l’exposat, tenint en compte l’any de construcció de l’edificació original, i 
l’insuficient manteniment del que ha gaudit, era necessari conèixer l’estat de conservació actual 
dels elements constructius resistents de l’edifici, i es va dur a terme un estudi de l’estat actual de 
la seva estructura, “Informe Tècnic per la definició de l’estat actual de l’estructura del pavelló B 
de l’antic Hospital de l’Esperit Sant”, que el present projecte recull com a annex i síntesi del qual 
s’exposa a continuació, donat que són obres que s’han d’incorporar dintre del conjunt de reforma 
i rehabilitació de la edificació. 

“De l’anàlisi de les patologies observades i dels estudis, assaigs, anàlisi i comprovacions 
realitzats a l’informe, es pot concloure el que a continuació s’indica: 
 

1. Respecte a les lesions per oxidació dels materials metàl·lics es recomana una neteja i 
protecció de la totalitat de les biguetes. En els casos que el procés d’oxidació ja ha iniciat 
l’exfoliació del perfil amb la seva pèrdua de secció resistent, es recomana la substitució 
funcional o parcial del mateix segons els grau de deteriorament. 

 

2. Respecte als recolzaments de les biguetes metàl·liques directament sobre el mur de fàbrica, 
en els casos que no s’ha iniciat el procés d’oxidació no comporta cap tipus de problema, al 
iniciar-se l’oxidació i l’augment de volum, al tractar-se d’un element confinat i sense cap ele-
ment de transició de carregues trenca el recolzament, es recomana l’execució de daus de 
formigó sota dels elements que es repararan. 
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3. Respecte a la degradació dels materials es recomana l’aplicació d’una imprimació de protecció. 
4. Respecte a les filtracions d’aigua la recomanació es substituir els elements de teula trencats 

o esquerdats de la coberta a la zona de les encavallades, a la zona de coberta plana la 
retirada dels elements d’impermeabilització obsolets i refer d’impermeabilització i col·locació 
d’un acabat ceràmic o similar. Substitució de tots els baixants d’uralita per baixants de PVC. 

5. Respecte a les empentes horitzontals de la coberta es recomana la execució d’un lligat inte-
rior mitjançant perfileria metàl·lica de les cantonades per tal de minimitzar els efectes. 

6. Amb aquest resultat podem concloure que els forjats en conjunt poden suportar una sobre-
càrrega d’us de 200 Kg/m2. Contant amb la normativa de Rehabilitació, en cas de tenir que 
complir amb el CTE es tindria que reforçar el tram de biguetes metàl·liques IPN 160. 

7. Al estar les biguetes de formigó totalment carbonatades amb el perill d’oxidació de les armadures 
caldrà realitzar un tractament anticarbonatació a tots els forjats amb biguetes de formigó. 

8. El forjat de la nau central de biguetes IPN-160, es troba al seu límit de deformació, si fos ne-
cessari un canvi d’us, haurà de complir la normativa vigent, i podria ser necessari un reforç 
d’aquestes biguetes, segons el ús final. 
L’estructura metàl·lica calculada a la època en que es va construir l’edifici, només es dimensio-
nava a tensió i no a deformació, fet evidenciat a les comprovacions Anteriorment fetes, ja que a 
tensió els elements van molt sobrats però en quant a deformació estem al límit de fletxa L/300 
permès per la normativa de rehabilitació amb deformacions per sobre del 1 cm.” 

 

MD 2 Descripció del projecte 

 MD 2.1 Descripció general del projecte 

El projecte planteja el sanejat, reparació i “posta al dia” de la envolvent de l’edificació (façanes i 
cobertes). En relació a les façanes protegides, el projecte proposa la restitució integral de l’as-
pecte compositiu i formal original de les mateixes, mentre que l’actuació a la façana oest (no ca-
talogada), es tracta d’una mínima actuació per tal d’endreçar i adequar la mateixa a les façanes 
adjacents i al nou nucli de comunicacions. Es tracta d’una actuació mínima per tal de dotar de 
dignitat a la mateixa en una segona fase del projecte. 

Addicionalment, es projecta una actuació modificant les distribucions interiors de cadascuna de les 
plantes de l’edifici, amb l’objectiu de racionalitzar-ne els espais i adaptar-los als requeríments per 
poder-hi encabir operacions i polítiques actives d’ocupació de Santa Coloma de Gramenet, tot 
proposant canvis en els materials d’acabats en paviments, paraments verticals interiors i cels rasos. 

De forma somera, aquesta racionalització pretén eliminar el major nombre d’obstacles visuals entre-
mitjos interiors per acabar gaudint d’estances més confortables i d’espais el més diàfans possibles. 

La majoria de les divisòries interiors seran amb mampares envidrades transparents o translúci-
des, depenent de la activitat que es porti a terme en cadascuna de les estances interiors. 

Aquest projecte realitza una proposta arquitectònica per donar resposta als requeriments dels 
espais plantejats per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet juntament amb Grameimpuls.  

De forma genèrica aquests espais es podrien sintetitzar en aules (de gestió i/o de taller), d’infor-
màtica, magatzems, sales de reunions, de tutories, de docència, per als treballadors, despatxos, 
sala d’estudi, pools de personal tècnic i administratiu, serveis i recepció. 

Es plantegen totes les instal·lacions noves (electricitat, telecomunicacions, fontaneria, saneja-
ment, climatització i fumisteria). 

 

Treballs previstos a la Fase 1: 
El conjunt del projecte agafa una mida prou significativa, per tal de fer viable la seva execució i 
posada en funcionament, es planteja l’execució en diferents fases.  
La primera d’aquestes fases engloba la rehabilitació integral de l’edifici existent catalogat (antic 
pavelló B) i la construcció d’un nou nucli de comunicacions a la façana nord. Aquesta fase 
considera les següents tasques: 

 Rehabilitació i adequació de les cobertes. 
 Consolidació estructural i reforç del conjunt de l’edifici . 
 Neteja i buidat de l’interior (envans, fusteries, instal·lacions, etc..). 
 Rehabilitació de les façanes. 
 Reforma i adequació de les plantes de l’antic Pavelló B. 
 Creació d’un nou accés i nucli vertical d’escales. 
 Adequació de l’espai urbà immediat situat a la part est de l’edifici en relació al nou accés. 

Treballs previstos a la Fase 2: 

 Rehabilitació antic dipòsit com a sala d’actes. 
 Construcció del vestíbul de comunicacions entre foyer i nova sala d’actes. 

 

Relació de superfícies útils i construïdes: 
superfície útil superfície construïda tipus intervenció

planta soterrani (pavelló B)  31,98 2 
planta semisoterrani (pavelló B) 646,27 785,75 1 
planta baixa (pavelló B) 594,99 726,25 1 
planta primera (pavelló B) 639,97 724,31 1 
planta segona (pavelló B) 645,47 724,31 1 
planta sotacoberta (pavelló B) 55,29 280,50 2 
Dipòsit  (FASE 2) 147,65 164,17 2 
nou nucli comunicacions 180,81 296,88 3 
total 2.910,45 3.734,15 
 

1. Rehabilitació integral 
2. Enderroc, rehabilitació de les façanes i neteja (superfície diàfana) 
3. Obra nova 
 

Dins del conjunt del projecte, conformat per l’edifici catalogat i l’antic dipòsit, s’inicia la Fase 1 
amb la recuperació de l’antic Pavelló B (edifici existent catalogat), sense incloure el dipòsit i el 
vestíbul de connexió amb el Foyer general (Fase 2). 

D’aquest conjunt que formen les construccions existents i el nou de comunicacions, amb una 
superfície construïda total de 3.734,15 m2, es preveu una primera fase amb un àrea d’intervenció 
inicial (sense el dipòsit) de 3.569,98 m2. 

A l’exterior de l’edifici del pavelló es situen un recinte per instal·lacions de climatització i un recinte 
per a contenidors de residus, els quals no computen com a superfície construïda ja que no 
disposen de sostre, tan sols tancaments verticals. 
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En planta soterrani existeix un tram de túnel que antigament comunicava tots els edificis de 
l’hospital. Aquest túnel es conservarà, tapiant amb murs cecs als seus accessos, i no s’hi preveu 
cap ús. 
 

 MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 

El projecte compleix amb el planejament vigent, que es relaciona a continuació: 

Codi DGU Data Aprovació Nom 

2001/001520   19/03/2002 M.P.G. Equipaments entorn Hospital Esperit Sant i Parc 
Llefià (Bd-SCG) 

2001/001521   17/04/2002 P.E. Equipaments entorn Hospital Esperit Sant i Parc Llefià 

2008/033482   20/04/2009 M.P.G. Entorn Hospital Esperit Sant (Bd-SCG) 

2009/036676   18/06/2009 P.E. de Protecció de Patrimoni (PEPPSC) 

2017/063353/M   22/05/2017 Modificació puntual de PGM per a l’ampliació dels usos 
al Recinte de l’Hospital de l’Esperit Sant 

A l’Annex 14 es recull la Modificació Puntual de PGM per a l’ampliació dels usos al Recinte de 
l’Hospital de l’Esperit Sant (expedient 2017/063353/M, aprovat definitivament el 22/05/2017). 
 

 MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional 

L’edifici de quatre plantes es disposa a la part alta d’una turó de tal manera que les dues plantes 
inferiors tenen relació directa amb el terreny exterior. La seva planta noble, una mica aixecada 
respecte el terreny, es converteix en la planta baixa del nostre projecte, essent a més a més la 
planta amb l’accés principal. Per sota d’aquesta es troba la planta semisoterrani amb obertures i 
relació directe amb l’exterior per gran part del seu perímetre, i per sobre dues plantes pis. 

L’edifici, en la actualitat compta  amb la seva entrada principal per la seva façana sud, però el 
projecte contempla l’execució del nou accés a la seva façana nord, un canvi substancial motivat 
per diferents circumstàncies i que a més pretén resoldre diferents aspectes: 

 Generar un nou nucli de comunicacions que remati volumètricament l’extrem nord, ja que la 
seva façana resta com a mitgera d’un edifici inacabat. 

 Generar un accés directe a la planta noble de l’edifici, essent aquest accessible a persones de 
mobilitat reduïda. 

 Recuperar i donar ús a l’antic dipòsit d’aigües en una segona fase, situat al costat on es situa 
el nou nucli de comunicacions, com a sala polivalent (conferencies, exposició, etc...). 

 Generar un accés més vinculat amb els fluxos i mobilitat del barri. 
 Enderrocar el nucli d’escales situat en la façana oest, que es troba en estat de ruïna, i que distor-

siona molt la visió del conjunt de l’edifici originari catalogat, especialment en la visió des del riu. 

Considerant aquests condicionants, el projecte organitza el programa funcional entorn als dos 
nuclis d’escales de l’edifici, un existent i situat a la part central de l’edifici, i un de nou situat al 
costat nord i vinculat directament amb l’accés a l’edifici. 

Es planteja un accés principal pel costat nord de l’edifici, accedint a la planta noble, aixecada un 
metre respecte la topografia exterior, mitjançant escales i rampes accessibles situades a la part 
exterior. Des del vestíbul principal es dona accés a la futura sala polivalent o sala d’actes (antic 

dipòsit d’aigües) i es distribueix cap a la planta baixa de l’edifici catalogat. En aquesta planta es 
situa bàsicament l’administració de l’edifici i algunes aules. 

A la planta semisoterrani, amb relació directe amb l’exterior per les seves façanes sud i oest, es 
disposen espais pel personal al  costat sud, aules taller i un aula d’informàtica a la part central i 
més vinculades amb la façana oest. Els espais situats al costat nord-est es deixen com a espais 
d’emmagatzematge i instal·lacions. 

Per sobre de la planta accés es disposen dues plantes bastant homogènies, que es destinen bàsica-
ment a aules i algunes sales de reunions com a suport segons les necessitats del programa funcional. 

El programa funcional que es relaciona a continuació ha estat acordat amb Grameinpuls i la distribució 
espacial s’adapta als seus requeriments. 

 MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

ÀREA D’INTERVENCIÓ FASE 1 

quadre de superfícies útils en planta Semisoterrani    
ESPAIS COMUNS 265,71 m2

1.1 Circulacions - zona de pas 167,77 m2
1.2 Nucli A - Nucli comunicacions existent 17,78 m2
1.3 Nucli B - Nou nucli de comunicacions 47,48 m2
1.4 Escala 1 - Escala doble espai 4,70 m2
1.5 Vending 27,98 m2

ZONA DOCÈNCIA 251,67 m2
2.1 A45 - Aula gestió 1 (45m2) 44,88 m2
2.2 A45 - Aula gestió 2 (45m2) 55,89 m2
2.3 A45 - Aula gestió 3 (45m2) 46,33 m2
2.4 A60 - Taller dinamit/socio 1  (60m2) 59,09 m2
2.5 I45 - Aula informàtica 1  (45m2) 45,48 m2

ZONA ADMINISTRATIVA 35,03 m2
3.1 SP - Sala Professors 18,98 m2
3.2 OF - Office 16,05 m2

SERVEIS I INSTAL·LACIONS 141,34 m2
4.1 wcH - Serveis Homes 8,12 m2
4.2 wcD - Serveis Dones 9,36 m2
4.3 wcA - Servei A 4,70 m2
4.4 wcB - Servei B 6,52 m2
4.5 M - Magatzem 15,18 m2
4.6 Sala inst A - Sala instal·lacions A 18,47 m2
4.7 Sala inst B - Sala instal·lacions B 49,65 m2
4.8 QE ascensor - Quadre elèctric ascensor 5,46 m2
4.9 Grup Pressió BIE's 6,31 m2
4.10 CPD - Centraletes 5,86 m2

    4.11 Circulacions - zona de pas 11,71 m2

total superfície útil Psemisoterrani 693,75 m2
total superfície construïda Psemisoterrani 785,75 m2
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quadre de superfícies útils en planta Baixa    
ESPAIS COMUNS 256,40 m2

1.1 Circulacions - zona de pas 126,53 m2

1.2 Nucli A - Nucli comunicacions existent 21,40 m2
1.3 Nucli B - Nou nucli de comunicacions 15,00 m2

1.4 Escala 1 - Escala doble espai 14,14 m2
1.5 Rec - Recepció 39,77 m2

1.6 Foyer 39,56 m2
ZONA DOCÈNCIA 301,90 m2

2.1 A45 - Aula gestió 4 (45m2) 45,74 m2
2.2 A60 - Taller dinamit/socio 2  (60m2) 96,28 m2
2.3 I45 - Aula informàtica 2  (45m2) 72,96 m2
2.4 I45 - Aula informàtica 3  (45m2) 47,66 m2
2.5 B - Sala d'Estudi 39,26 m2

ZONA ADMINISTRATIVA 91,49 m2
3.1 AD - Pool d'administració 75,67 m2
3.2 DD - Despatx de Direcció 15,82 m2

SERVEIS I INSTAL·LACIONS 187,18 m2
4.1 wcH - Serveis Homes 16,49 m2

      4.2 wcD - Serveis Dones 23,04 m2

SALA POLIVALENT [FASE 2] 
5.1 Sala Polivalent 147,65 m2

total superfície útil Pbaixa 836,97 m2
total superfície construïda Pbaixa 726,25 m2

quadre de superfícies útils en planta Primera    
ESPAIS COMUNS 158,23 m2

1.1 Circulacions - zona de pas 117,24 m2
1.2 Nucli A - Nucli comunicacions existent 21,49 m2
1.3 Nucli B - Nou nucli de comunicacions 19,50 m2

ZONA DOCÈNCIA 461,55 m2
2.1 A45 - Aula gestió 5 (45m2) 47,01 m2

2.2 A45 - Aula gestió 6 (45m2) 48,62 m2
2.3 A45 - Aula gestió 7 (45m2) 77,51 m2

2.4 A45 - Aula gestió 8 (45m2) 44,97 m2
2.5 A45 - Aula gestió 9 (45m2) 44,96 m2
2.6 A60 - Taller dinamit/socio 3  (60m2) 81,00 m2

2.7 I45 - Aula informàtica 4  (45m2) 72,29 m2
2.8 I45 - Aula informàtica 5  (45m2) 45,19 m2

ZONA ADMINISTRATIVA 16,79 m2
3.1 Tut/Reu - sala de tutoria o reunions 16,79 m2

SERVEIS I INSTAL·LACIONS 22,90 m2
4.1 wcH - Serveis Homes 10,00 m2

      4.2 wcD - Serveis Dones 12,90 m2

total superfície útil Pprimera 659,47 m2
total superfície construïda Pprimera 724,31 m2

quadre de superfícies útils en planta Segona    
ESPAIS COMUNS 158,23 m2

1.1 Circulacions - zona de pas 117,24 m2
1.2 Nucli A - Nucli comunicacions existent 21,49 m2

1.3 Nucli B - Nou nucli de comunicacions 19,50 m2
ZONA DOCÈNCIA 467,05 m2

2.1 A45 - Aula gestió 10 (45m2) 45,92 m2
2.2 A45 - Aula gestió 11 (45m2) 48,62 m2
2.3 A45 - Aula gestió 12 (45m2) 44,99 m2
2.4 A45 - Aula gestió 13 (45m2) 77,65 m2
2.5 T250 - Aula SEFED 250m2 249,87 m2

ZONA ADMINISTRATIVA 16,79 m2
3.1 Tut/Reu - sala de tutoria o reunions 16,79 m2

SERVEIS I INSTAL·LACIONS 22,90 m2
4.1 wcH - Serveis Homes 10,00 m2

    4.2 wcD - Serveis Dones 12,90 m2

total superfície útil Psegona 664,97 m2
total superfície construïda Psegona 724,31 m2

quadre de superfícies útils en planta Segona    
SERVEIS I INSTAL·LACIONS 55,29 m2
    4.1 Instal·lacions 55,29 m2

total superfície útil Psegona 55,29 m2
total superfície construïda Psegona 280,50 m2

total superfície útil Fase I Pavelló B HES 2.910,45 m2

superfície construïda planta soterrani (antic Pavelló B) 31,98 m2

superfície construïda planta semisoterrani (antic Pavelló B) 785,75 m2
      superfície nou nucli de comunicacions planta semisoterrani 95,73 m2

superfície construïda planta baixa (antic Pavelló B) 726,25 m2
      superfície nou nucli de comunicacions planta baixa 95,73 m2

  

superfície construïda planta primera (antic Pavelló B) 724,31 m2
      superfície nou nucli de comunicacions planta primera 52,71 m2

  

superfície construïda planta segona (antic Pavelló B) 724,31 m2
      superfície nou nucli de comunicacions planta segona 52,71 m2

superfície construïda planta sotacoberta (antic Pavelló B) 280,50 m2
superfície construïda dipòsit  164,17 m2

total superfície construida Pavelló B HES 3.734,15 m2
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MD 2.5 Fotografies de l’estat inicial 
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Façana Est. 

 

Façana Est. 

Façana Oest 

Façana Est 

Façana Nord 
Façana Sud 
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Relació de la planta semisoterrani amb l’exterior. 

 

 

 

 

 
Relació de la planta semisoterrani  amb l’exterior. 

 

 

 

Antic accés principal per la façana sud. 

 

 
Antic accés principal per la façana sud. 



  

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
 Juny 2017

 

12 

 

 

 

 

Façana Sud. 

 

 

Cantonada de la Façana Sud i Est. 
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Façana Oest 

 

 

 

 

Relació de la planta semisoterrani amb l’exterior. 
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Caixes d’escales de la façana Oest. 

 

 

Caixes d’escales de la façana Oest. 
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Façana Nord. 

 

 
 

 

Pas entre el dipòsit i les edificacions veïnes de la zona Nord. 



  

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
 Juny 2017

 

16 

 

 

 

Antic dipòsit d’aigua. 

 

Antic dipòsit d’aigua – vista interior. 

 

 

 

 

Antic dipòsit d’aigua. 

 

Antic dipòsit d’aigua – detall de la volta. 

 



  

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
Juny 2017

 

17 

 

 
Coberta, costat nord. 
 
 

 
Coberta, costat sud. 

 
Coberta plana i badalot d’accés. 
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Accessos al sotacoberta. 

 
Coberta del nucli d’escales existent situat a la façana oest. 

 
 

 
Relació entre les cobertes de l’edifici originari i l’ampliació de la façana oest. 

 

 
Relació entre les cobertes de l’edifici originari i l’ampliació de la façana oest. 
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Estructura sotacoberta. 

  
Nucli d’escales i ascensor de l’edifici originari. 

  
Nucli d’escales i ascensor que es va afegir als darrers anys. 
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Túnel que connectava l’edifici amb altres peces del complex sanitari. 

 

 
Antiga recepció i accés de la planta semisoterrani. 

 
Connexió del nucli d’escales de la façana oest amb el passadís de la planta baixa. 

 

 
Passadís de distribució de la planta semisoterrani. 
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Antiga sala d’espera d’accés a la capella i sales de velatori. 
 
 
 
 

  
Antiga capella. 

 

 
Accés al magatzem de la planta semisoterrada. 
 

 
Magatzem i espais de servei de la planta semisoterrada. 
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Passadís de distribució de la planta baixa. 

 
Passadís de distribució de la planta baixa. 

 
Connexió del nucli d’escales de la façana oest amb el passadís de la planta primera. 

 
Passadís de distribució de la planta primera. 
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Modificacions estructurals introduïdes per la modernització de l’hospital. 

  
Forjat edifici originari  Forjat de l’ampliació de la façana oest. 

 
Estucats decoratius trobats a la planta baixa, en la seva façana nord. 

   
Estucats decoratius trobats a la planta baixa, en la seva façana nord. 
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Edificacions veïnes a la zona nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avinguda del Sanatori, carrer a perllongar. 
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Avinguda del Sanatori, carrer a perllongar. 

 

 

Relació de la Avinguda del Sanatori, carrer a perllongar, amb l’equipament escolar. 

 

Tanca i talús de l’equipament escolar. 
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MD 2.6 Fotografies històriques de l’edifici 

 
Pavelló B en fase de construcció. 

 
Conjunt de l’Hospital de l’Esperit Sant. 

 
 

 
Hall d’accés al Pavelló B en els seus inicis.. 

 
Imatge del Pavelló l’any 1997. 
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MD 2.7 Planejament vigent 

El projecte compleix amb el planejament vigent, que a l’apartat 2.2. Justificació del compliment de 
la Normativa Urbanística. 
A l’Annex 14 es recull la Modificació Puntual de PGM per a l’ampliació dels usos al Recinte de 
l’Hospital de l’Esperit Sant (expedient 2017/063353/M, aprovat definitivament el 22/05/2017). 
 
MD 2.8 Pla Especial de Protecció de Patrimoni  

A l’annex 12 es recull la Fitxa EC-43b del Pla Especial de Protecció de Patrimoni de Santa 
Coloma de Gramenet, corresponent al Pavelló B de l’Antic Hospital de l’Esperit Sant. 
La fitxa determina que: “Es protegeixen el volum del cos principal, la forma i coronament de la 
coberta, la formalització de les façanes Est i Sud, les escales exteriors originals i l’estructura 
portant de planta baixa”. 
 
MD 2.9 Disponibilitat dels Terrenys  

Els terrenys on es desenvolupa el projecte són propietat de la Fundació Privada Hospital de 
l’Esperit Sant. Per al desenvolupament del present projecte s’ha signat un conveni de cessió d’ús 
del pavelló i entorn amb una superfície de sòl de 5.832 m2, que permetrà la rehabilitació del 
pavelló per ubicar-hi el centre de formació, així com l’ampliació amb els tallers i l’obertura del vial 
de l’Av. Sanatori.  
A l’annex 17 s’adjunta còpia del conveni signat, aprovat per la Junta de Govern Local el 30 de 
maig de 2017. 
 
MD 2.10 Pressupost de les Obres 

Resum del pressupost per capítols: 

 

 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) d’aquesta obra és de: 2.897.983,11 € (dos milions vuit-
cents noranta-set mil nou-cents vuitanta-tres euros, i onze cèntims). 

Per a l’obtenció del Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) s’afegeix un 13% de Despeses 
Generals i un 6% de Benefici Industrial sobre el PEM, a més del 21% de l’IVA: 

 

 
El Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) d’aquesta obra és de: 4.172.805,88 € (quatre 
milions cent setanta-dos mil vuit-cents cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims). 

 

PCA. Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

L’administració preveu una sèrie de conceptes o partides que si ve, van associades a la mateixa 
obra, no han de per què formar part de l’adjudicació del contractista i segurament aquestes seran 
tramitades de forma paral·lela a l’adjudicació de l’obra general. 
Els conceptes que queden segregats del pressupost general són els següents: 

- Estació Transformadora: previsió: 50.000 € 

 

MD 2.11 Termini previst de les Obres 

El termini previst per a la realització de les Obres és de 18 mesos. 
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MD 2.12 Classificació del Contractista 

D’acord amb els Reials Decrets Legislatius 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, és indispensable que el contractista estigui 
degudament classificat, ja que el pressupost d’execució del contracte d’aquesta obra és superior 
a 350.000 euros. 

La normativa que regula el sistema de classificació empresarial és la següent: 

- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de 
contractes de les administracions públiques. 

- Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei de 
contractes de les administracions públiques (articles 25 a 35). BOE núm. 148, de 21 de juny. 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. BOE núm. 257, de 26 d’octubre. 

Com a criteri, s’han seguit les recomanacions del Departament d’Economia i Finances: 

-“... s’ha de tenir en compte que l’exigència de classificació ha de modular-se per tal d’evitar uns 
requeriments exagerats en aspectes no tan significatius del conjunt de l’objecte contractual.” 

-“... com a criteri general tant sols les parts de l’objecte contractual que tinguin una significació 
econòmica superior al 20% del Pressupost total seran les que requeriran classificació.” 

En virtut d’aquesta normativa i dels criteris abans esmentats, s’estableix el grup, subgrup i 
categoria següents: 

Grup Subgrup Categoria 
K (especial)  7 (Restauració de béns historicoartístics)  e 

 
El contractista haurà d’acreditar la classificació: K7e 

 

 

 

Direcció: Joaquim Calafí, Arquitecte 

Director dels Serveis Tècnics, Consorci del Besòs 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL 
TERRENY 
Els enderrocs a realitzar es poden observar als plànols adjunts 05.00. Es tracta principalment 
d’enderrocar tota la compartimentació interior per tal d’aconseguir una distribució més racional 
del conjunt per al nou ús que tindrà el pavelló B com a centre docent.  
La seqüencia de treballs que es desenvoluparan es descriuen a continuació: 

- Com es tractava d’un equipament sanitari, s’extrauran també tots els revestiments 
d’enrajolat dels paraments verticals.  

- Caldrà realitzar alguna nova obertura en murs per tal de connectar l’edifici existent amb el 
nou nucli de comunicacions.  

- Els enderrocs previstos preveuen la desaparició dels serveis sanitaris existents ja que es 
situaran a la part central de l’edifici per tal de donar servei a  la totalitat del mateix.  

- S’enderrocaran tots els fals sostres existents, ja que aquests es realitzaran de nou i 
únicament a les zones de circulació i en algun espai puntual.  

- Es preveu que totes les instal·lacions siguin de nova construcció. Per tant, es preveu la 
retirada de la totalitat de les instal·lacions obsoletes existents a l’edifici, incloent 
luminàries, cablejat, canonades,etc...a mà i amb mitjans mecànics adequats i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. 

- Es preveu l’enderroc complert de la coberta plana existent, inclòs minvells, paviments, 
base i subbases i capes intermitges fins a arribar a la capa de suport estructural. 

- Es contempla l’enderroc de tres forjats en planta semisoterrani: 
o El primer per permetre fer la nova escala de l’espai de doble alçada que connecta 

la planta semisoterrani amb la planta baixa. 
o El segon i el tercer (indicats als plànols adjunts) s’enderroquen donat el mal estat 

degut a les filtracions d’aigua que ha oxidat considerablement les biguetes 
d’aquestes zones del forjat.   

- Es procedeix també a l’enderroc de la rampa de la capella existent i l’arrencada del 
paviment ceràmic existent per tal de baixar la cota d’aquest espai a la cota de la planta 
semisoterrani i poder-lo utilitzar com a espai de circulació dins del projecte. 

- S’enderroca el nucli de comunicacions existent, adossat a la façana oest. 
- Enderroc dels baixants de fibrociment situats a la façana est, catalogada. 
- Extracció de les fusteries existents als buits de les façanes i recuperació dels mateixos a 

les formes originals. 
- Obertura de les finestres tapiades amb valor patrimonial. 
- Enderroc dels esglaons de l’escala existent donat el deteriorament dels mateixos. 
- Arrencada de les fusteries interiors. 
- Desmuntatge del tancament de l’ascensor, així com de les baranes de la escala existent  
- Repicat de l’enguixat de les parets existent fins a una alçada de 3,00m  
- Neteja i esbrossada del terreny per tal d’acondicionar la zona on anirà situat el nou nucli 

de comunicacions i el nou àmbit urbanitzat que dóna accés al edifici rehabilitat. 
- Excavació de terres per a buidat de soterrani 

 
Les operacions d’enderroc es realitzaran amb sistemes manuals i amb ajuda de petita maquinària. 
 

 

MC 2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
L’estructura vertical de l’edifici que sustenten els forjats esta formada per parets de càrrega 
d’obra de fabrica de totxo manual vist. La seva distribució a la nau central és a base de quatre 
directrius paral·leles a la direcció nord – sud, dues corresponen a les façanes i dues d’interiors, 
formant 3 crugies (oest, central i est). A l’ala sud les façanes són les que suporten els extrems 
dels forjats, que es recolzen en dos perfils centrals metàl·lics, per a formar l’antic vestíbul 
d’entrada a la nau. 
 

L’estructura horitzontal està formada per dues tipologies de forjats diferenciats que corresponen 
a les diferents èpoques en que s’han executat, construcció original 1929 i reforma als anys 1960. 
 

Els forjats originals situats a la nau central (crugia central i est) i l’ala sud, estan formats per 
perfils d’acer, amb intereix variable de mides 68, 70, 82 cm, amb l’entrebigat format per dues 
capes de peces ceràmiques unides amb morter de calc.  
 

A l’ala oest estaven ubicades originalment les terrasses de les habitacions. Durant el procés de 
reforma dels anys 1960 s’enderroquen i es torna a construir com a cos tancat per ubicar-hi més 
estances d’ús hospitalari. Aquest forjat està format per biguetes resistents de formigó amb un 
intereix de 74 cm i el seu entrebigat està format igualment per dues peces ceràmiques unides 
amb morter de calç. 
 

Les escales interiors que comuniquen les diferents plantes i l'exterior d’accés a planta baixa, 
estan suportades per voltes ceràmiques que recolzen sobre les parets perimetrals. 
 
MC 3 SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS 

 MC 3.1 Tancaments Verticals.  

Les Façanes Est i Sud son d’obra de fàbrica de totxo manual vist, amb sòcol de paredat o de 
maó massís, formant línies de relleu. La façana Nord actualment és un envà pluvial amb acabat 
arrebossat i la façana Oest va ser realitzada durant les obres d’ampliació portades a terme als 
anys 60, no seguint les pautes de la façana Noucentista. Les façanes originals presenten unes 
obertures rectangulars ritmades sobre la llinda, en les quals antigament hi havien finestres en 
arc, actualment tapiades. A la façana sud s’hi ubica un portal en arc d’accés a la planta semiso-
terrani, i una porta en arc rebaixat a la planta baixa. 
 

Es proposa el sanejat, reparació i “posta al dia” de la envolvent de l’edificació (façanes i cober-
tes). Pel que fa a les façanes protegides per “Patrimoni”, el projecte proposa la restitució integral 
de les obertures originals de façana, a fi i efecte de restituir l’aspecte compositiu i formal original 
de les façanes protegides. 

La façana del nou nucli de comunicacions es solucionarà amb un mur cortina amb perfils horit-
zontals vistos i verticals ocults d'alumini lacat,  fixats amb elements específics a l'estructura. Vidre 
aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 5+5 mm de gruix 
amb 1 butiral translúcid de lluna d'incolor. La part opaca d’aquesta nova façana es realitzarà amb 
un tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix 
total de 60 mm, amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en 
posició horitzontal. 
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 MC 3.2 Cobertes. 

La coberta de la nau longitudinal de l’edifici existent, antic Pavelló B, és inclinada a dues 
vessants, suportada per encavallades triangulars de fusta massissa, amb elements de secció 
rectangular. Sobre les encavallades es recolzen les corretges de fusta i sobre d’aquestes, 
rastrells on alhora hi recolzen l’entarimat pla de ceràmica, com a base de l’acabat de teula àrab. 
La coberta del pavelló d’entrada té la mateixa tipologia anteriorment descrita, però amb sis 
vessants, i el badalot de l’escala amb quatre.  

Es proposa el sanejat i reparació de la coberta inclinada amb neteja de canals de matolls i runa, 
substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, la 
recol·locació de teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 de 
les vessants de les cobertes. 

S’enderroca completament la coberta plana existent, inclòs minvells, paviments base,subbases, 
capes intermitges fins arribar a la capa de suport estructural, així com la neteja i preparació per 
rebre la nova formació de coberta. Es proposa una nova coberta invertida transitable amb 
pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de 
densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament 
amb plaques de poliestirè extruït de gruix 70 mm, capa separadora amb geotèxtil, capa de morter 
per la recrescuda i millora, i acabat amb un paviment de rajola ceràmica de 28x14cm. 

El nou nucli de comunicacions vertical de formigó i acer es proposa amb coberta plana 
invertida no transitable. Damunt del forjat metàl·lic corresponent es realitzarà la formació de 
pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de 
densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament 
amb plaques de poliestirè extruït de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat 
amb capa de protecció de palet de riera. 

  

MC 4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 

 MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

El projecte preveu l’enderroc de tots els envans interiors actuals i aixecar els nous envans 
interiors amb sistema lleuger tipus pladur, per tal de no sobrecarregar la estructura existent, i 
únicament als banys i a la zona d’instal·lacions de la planta semisoterrani s’empraran envans 
ceràmics. 

Puntualment, a l’interior dels banys es faran servir cabines fenòliques (tipus trespa) per les 
divisòries interiors. 

 GUIX LAMINAT 

Es reserva l’ús de plaques de guix laminat per la compartimentació dels despatxos, de les aules i 
tallers i de la zona d’administració, així com pel trasdossat de la façana nord del nou nucli de 
comunicacions i pel tancament de la baixada al soterrani a la cota de la planta semisoterrani, per 
una major facilitat d’execució. 

En aquests casos s’utilitzen tres sistemes diferents que es detallen a continuació: 

- Envà autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants 

cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) 
de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana 
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 22904 de la serie Envà sec, 
divisoris d'ISOVER (és el sistema que s’utilitza en la majoria dels casos) 

- Envà autoportant  de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb 
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants 
cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa resistent al foc 
(F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de 
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 22904 de la serie Envà 
sec, divisoris d'ISOVER (és el sistema que es preveu pel tancament de la baixada al 
soterrani) 

- Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N 
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 51 mm, 
muntants cada 600 mm de 36 mm d’amplària i canals de 36 mm d’amplària, amb 1 placa 
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de 
llana mineral de roca (és el sistema que es preveu pel trasdossat de la façana nord del 
nou nucli de comunicacions) 

 

 ENVÀ DE CERÀMICA 

Totes les parets ceràmiques del projecte s’han agrupat en 2 tipus, en els dos casos fan funció de 
divisòria. Es situen als banys i a la zona de instal·lacions i magatzem de la planta semisoterrani. 
Es detallen a continuació: 

- Envans sense funció especifica acústica on es preveu que s’hauran d’encastar elements 
d’instal·lacions, mobiliari, i/o sanitaris. Es construiran amb paredó recolzat divisori de 10 
cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 
771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8. Acabat alicatat o enguixat. 

- Parets de separació on es requereix resistència al foc i/o mecànica i on no cal assolir 
valors alts de aïllament acústic. Es tracta d’una paret de tancament recolzada de gruix 14 
cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma 
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de 
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Acabades amb arrebossat de ciment o 
enguixades. 
 

 CABINES FENÒLIQUES 

S’utilitzarà per compartimentar els banys a totes les plantes: 

- Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 205 cm d'alçada total, de tauler de resines 
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de 
fixació i peus regulables d'acer inoxidable 
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MC 5 SISTEMA D’ACABATS  

 MC 5.1 Cels Rasos.  

El projecte proposa tres tipus de solucions pel sostre, que es detallen a continuació. 

 ABSÈNCIA DE CEL RAS 

La primera tipologia es correspondria amb la absència de cel ras. Es pintaran les parets des de 
cota de de paviment fins l’aresta del dintell de les obertures, amb pintura plàstica de color clar. La 
resta fins al forjat superior (incloent-hi el propi forjat) es pintarà amb pintura  plàstica de color gris 
fosc. A partir de la cota de dintells en amunt  serà per on discorrin les safates reixades d’acer 
galvanitzat en calent,  suspeses dels forjats superiors, i a través de les quals s’hi passarà el 
cablejat  elèctric, de telecomunicacions, etc. I per aquesta franja entre els dintells i el forjat 
superior serà per on discorreran també els conductes de climatització, fontaneria, etc. Les 
lluminàries es penjaran del forjat superior, i la seva bombeta es trobarà just per sota de la cota de 
dentells (alçada d’instal·lació 2,50m). Les estances que disposaran d’aquesta composició seran 
les més àmplies, i en general la majoria de les aules i tallers. 

 PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 

Com a segona tipologia es proposa un cel ras a base de panells de fibres minerals compactades 
(tipus eraclit), recolzada sobre perfils metàl·lics, i penjada del forjat superior mitjançant una 
estructura primària amb varetes roscades. Aquests sostre registrable ocultarà gran part de les 
instal·lacions de l’edifici, de tal maneta que les principals màquines de climatització, derivacions i 
creuaments de tot tipus d’instal·lacions es produeix als espais de circulació i amagat pel fals 
sostre.  Les estances que gaudirien d’aquest cel ras serien les zones de pas, els pools de 
personal tècnic i administratiu i els banys. 

 CEL RAS CONTINU DE GUIX LAMINAT 

I finalment, la tercera tipologia de cel ras seria de plaques de cartró-guix per revestiment continu, 
col·locat amb estructura oculta d’acer galvanitzat fixada al sostre mitjançant varetes de 
suspensió, i amb perfils secundaris col·locats formant retícula. Aquesta solució es d’aplicació al 
hall d’accés de l’edifici, als replans del nou nucli de comunicacions i a l’accés des de la façana 
sud on es realitza el forjat nou donat el mal estat de l’existent. 

 

 MC 5.2 Paviments.  

Es preveu la utilització de diferents paviments segons la zona i l’ús. Existeixen tres tipus de 
solucions, que es detallen a continuació: 

- Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment existent 

- Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior 
intens 

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo, pedra o paviment de mosaic hidràulic 

 

 

Al nou nucli de comunicacions es col·locarà paviment de terratzo, que també s’utilitzarà en el 
nucli de comunicacions existent i a la nova escala col·locada al doble espai. A més a més, 
s’utilitzarà aquest tipus de paviment també a totes les zones de circulació de les plantes 
semisoterrani i baixa per donar una uniformitat a la proposta. A les zones de pas de les plantes 
superiors, es planteja la neteja del paviment de mosaic hidràulic actual. A la resta d’espais de 
l’edifici es col·locarà un paviment de morter autoanivellant sobre el paviment existent. 

 

 MC 5.3 Revestiments.  

Als paraments verticals interiors que actualment estan enrajolats, es planteja l’arrencat de la 
rajola ceràmica i l’enguixat a bona vista fins a una alçada de 3,00m amb guix B1 i acabat raspat 
per posteriorment ésser pintat. 

 ENRAJOLAT 

S’utilitzarà als paraments verticals dels serveis de totes les plantes: 

- Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de 
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 76 a 115 peces/m2 col·locades amb 
adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-
EN 13888) 

 PINTATS 

Es preveu pintar els paraments verticals i horitzontals (on no hi ha fals sostre) interiors (que no 
siguin mampares vidriades ni dels serveis) amb una capa segelladora i dues d’acabat de pintura 
plàstica amb acabat llis. Però com ja s’ha especificat en l’anterior apartat de cels rasos, el color 
de la pintura de la cara inferior del forjat superior i de les parets des del forjat superior fins els 
dintells de les obertures, es preveu que sigui ben fosca; i el pintat de la resta de parets es 
contempla d’un color molt clar. 

 

MC 5.4 Tancaments practicables interiors.  

Es proposen portes batents convencionals per als serveis. Per la majoria de dependències, s’hi 
accedirà mitjançant portes batents vidriades de la mateixa tipologia / marca / model que les 
mampares vidriades. 

Per la majoria dels accessos d’aules i tallers, s’hi accedirà mitjançant portes batents vidriades de 
la mateixa tipologia que els tancaments de vidre que compartimenten les aules. També s’utilitzen 
portes de fusta batents per accedir a les aules i tallers, i a les demés estances. Quan es tracta de 
tancaments més reduïts s’han utilitzat vidres fixes amb perfil superior i inferior únicament. 

Per sectoritzar l’edifici s’han utilitzat portes tallafocs per separar el nou nucli de comunicacions de 
l’antic edifici, també s’han utilitzat portes tallafocs als locals de risc especial. 

Finalment a la planta semisoterrani, hi han dos tallers que es troben dividits amb un envà mòbil, 
per tal de donar més flexibilitat a l’edifici. 

A continuació es descriuen les 4 tipologies de fusteries utilitzades al projecte, que queden 
detallades als plànols 10.12- 10.24: 

- Envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm 
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de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i 
aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, 
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís 
amb carril superior sense guia inferior. 

- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, 
preu superior amb finestreta. 

- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm. 

- Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm. 

- Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de 
bastiment variable, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. 

- Fusteria d'alumini lacat i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral de 
color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locada sobre bastiment de 
base. 

- Tancament de vidre format per simple vidre laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, 
amb sistema de suspensió sobre perfileria d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al 
segellat dels vidres. 

 MC 5.5 Fusteries Exteriors.  

A les façanes que no es troben protegides per “Patrimoni”, el projecte proposa substituir totes les 
fusteries de la façana per fusteries d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, 
amb fulles batents i fixe superior, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 
sense persiana. Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 
5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 
12600, col·locat amb llistó de vidre sobre alumini. 

Pel que fa a les façanes protegides per “Patrimoni”, el projecte proposa la substitució íntegra de 
les fusteries per unes de noves amb la següent descripció:  

- Finestres de fusta de pi roig per a pintar, batents, col·locada sobre bastiment de base, per 
a un buit d'obra aproximat de 206x110 cm i 84x110 cm, classificació mínima 4 de 
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a 
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons 
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm 
de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb butiral transparent de 
lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre 
fusta. 

 

 
 

 

MC 6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS  
Pel que fa a les dades de partida, objectius a complir, prestacions i bases de càlcul per a dotar als 
edificis de les instal·lacions de climatització, ventilació i elèctrica, es recolliran en l’Annex de la 
memòria: AN2 MEMÒRIA I CÀLCUL D’INSTAL·LACIONS del present projecte executiu. 
 

 MC 6.1 Sistemes de transport 

TRANSPORT VERTICAL 

El transport vertical de persones al centre docent es necessita tant com a servei d’accés als diferents 
espais com per donar compliment normatiu pel que fa a les persones de mobilitat reduïda. 

S’han considerat dos sistemes independents per a resoldre d’una banda la circulació vertical de 
tot l’edifici a través del nou nucli de comunicacions, i per altra l’accés des de la planta 
semisoterrani a una de les aules que queda a un nivell superior amb la previsió d’una plataforma 
elevadora per tal de facilitar l’accés amb cadira de rodes. 

A continuació s’especifiquen les característiques tècniques d’ambdós aparells elevadors previstos:  
Ascensor 

Característiques tècniques: 
Ascensor Elèctric (sense cambra de màquines) 
Càrrega de 1000 Kg – 12 persones 
Recorregut: 18 m. (4 parades) 
Portes automàtiques d’obertura central de 2+2fulles d’acer inoxidable de qualitat 
mitjana de mides 800 x 2000 mm 
Nombre de parades/accessos: 4/4 embarcament doble a 180º 

 

Cabina amb acabat de xapa d’acer inoxidable sense mirall 
Dimensions de cabina: 1,35 x 2,10 m. 
 

Maniobra: Col·lectiva de pujada i baixada simple 
Senyalització cabina: Botonera completa 
Senyalització plantes: Botonera de clau i llum d’ocupat 

 
Plataforma elevadora (previsió) 

Característiques tècniques: 
Plataforma mod. V64 de VIMEC 
Riel rectilini per salvar alçada de 1,08 m 
Pendent 32º i velocitat 0,07 m/s 
Tensió de força / freqüència: 220 v. / 50 Hz. 
Motor 0,75 kW incorporat per càrrega màx. 250 kg 
 

Versió dreta 
Color blanc RAL 9018, riel negre mat 
Maniobra manual amb mando a pressió constant 
Polsadors de pujada i baixada amb clau extraïble 
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 MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 

No aplica. 

 MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 

Es preveu la renovació de tota la instal·lació interior, adaptant-la a la normativa actual, amb 
conductes de polipropilè. Els circuits aniran amagats pels cels rasos, en les parts altes dels 
paraments verticals o en les cares inferiors dels forjats superiors si no hi ha cel ras, o pels 
envans, i en aquests últims les regates seran només verticals. 
Aquest apartat amb els plànols adjunts 12.07 té per objecte la descripció i l’estudi de les 
instal·lacions de subministrament d’aigua de l’edifici projectat. 
 
La present instal·lació es dissenyarà d’acord amb les condicions següents:  
Condicionants de cabal i pressió: Es considerarà que la companyia podrà subministrar el cabal i 
la pressió necessàries. Per tant no s’ha previst la instal·lació de grups de pressió, donat que 
s’estima suficient la pressió de la xarxa urbana. 
 
No s’estima necessari instal·lar un sistema de tractament corrector de la qualitat de l’aigua per la 
instal·lació d’aigua freda. 
Els cabals instantanis mínims considerats per a cada aparell sanitari seran: 

- Lavabo: 0,10 l/s 
- Inodor: 0,10 l/s  
- Urinari: 0,15 l/s 

6.3.1 ABAST DEL PROJECTE 
Per proveir les necessitats d’aigua freda a l’edifici docent (únicament es donarà servei als lavabos 
de cadascuna de les plantes i a la pica situada al office), la instal·lació estarà composta per: 

• Escomesa d’aigua freda (A.F.S.). 
• Distribució d’aigua freda (A.F.S.). 

‐ Punts de consum d’aigua freda (A.F.S.). 

6.3.2 ESCOMESA 
Aquest edifici disposarà de dues escomeses independents, una pel sistema de fontaneria i l’altre 
pel sistema contra incendis, situades a la façana est, on es situarà el futur nou carrer. 

El subministrament d'aigua al centre docent es farà a través de la connexió a la xarxa general 
d‘AGBAR. Es complirà amb el establert en el Document Bàsic HS-4 sobre el subministrament 
d’aigua. La instal·lació general pel sistema de fontaneria partirà d’una escomesa existent DN 60, 
que caldrà revisar amb la companyia subministradora, i la instal·lació pel sistema contra incendis 
partirà d’una escomesa també existent DN 80 que també caldrà revisar amb la companyia 
subministradora. 

La escomesa per a l’aigua freda estarà situada a nivell de planta semisoterrani a la façana est, 
just davant d’on es realitzarà el nou accés principal a l’edifici. Es disposarà d’una clau de pas de 
companyia amb un tub de PE que anirà fins a l’armari del comptador, i aquest disposarà d’un 
comptador DN-60. 

La escomesa general estarà dimensionada per a un cabal punta de 0,96 l/s. 

6.3.3 DESCRIPCIO DE LA INSTAL·LACIÓ I COMPLIMENT DEL C.T.E. HS4 

La xarxa de distribució d’aigua sanitària s’iniciarà a l’armari del comptador, el qual es construirà a 
la planta semisoterrani segons les especificacions i dimensions indicades per la companyia 
subministradora del servei. 
 
Des d’aquest armari partirà la canonada principal que distribuirà primer al nucli de serveis situat a 
la planta semisoterrani i posteriorment continuarà fins l’altre extrem de l’edifici, pel sostre de la 
planta semisoterrani, per donar servei als sanitaris d’aquest sector.  
 
La instal·lació disposarà de: 

‐ La clau de pas general abans del comptador, estarà situat a la proximitat del comptador. 
‐ Una vàlvula anti retorn general abans del comptador. 
‐ Abans del comptador hi haurà un filtre de malla de 50 micres, segons HS4 3.2.1.2.2. 
‐ Desprès del comptador hi haurà una vàlvula de tall. 
‐ El comptador estarà situat a una cambra o armari independent i exclusiu per a ell, situada 

a nivell de planta semisoterrani. 
 

A cada muntant s’instal·larà un tap roscat per poder buidar el tub en cas de manteniment o 
averia. 

‐ Els muntants aniran per les zones comunes del edifici, estaran situats al banys de planta. 

L'aigua de la instal·lació ha de complir l'establert en la legislació vigent sobre l'aigua per a consum 
humà. Els materials s’utilitzin  en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua que 
subministrin, han d'ajustar-se als següents requisits: 

- Per a les canonades i accessoris han d'emprar-se materials que no produeixin 
concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial 
decret 140/2003, de 7 de febrer. 

- No han de modificar les característiques organoléptiques ni la salubritat de l'aigua 
subministrada. 

- Han de ser resistents a la corrosió interior. 
- Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 
- No han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 
- Han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu 

entorn immediat. 
- Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la migració de 

substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de 
l'aigua de consum humà. 

- El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o 
químiques, no han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. 

 
Per complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o 
sistemes de tractament d'aigua. 
La instal·lació de subministrament d'aigua ha de tenir característiques adequades per evitar el 
desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa (biofilm). 
 
 
Elements de la instal·lació: 

• Escomesa: 
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És el tram i elements complementaris que enllacen la xarxa de distribució interior amb la xarxa de 
la companyia. L'escomesa ha de disposar, com a mínim, dels elements següents: 

- Un tub d'escomesa que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general, serà de 
polietilè. 

- Una clau de tall a l'interior del local. Només podrà ser manipulada per la propietat o 
persona autoritzada. Haurà de ser registrable a fi que pugui ser operada. 

• Instal·lació general: 
Conjunt de canonades i elements de control i regulació que enllacen l'escomesa amb les installa-
cions interiors. Haurà de ser realitzada per un instal·lador autoritzat, havent de passar les oportunes 
inspeccions per part de la Companyia subministradora i, si escau, per personal d'Indústria. 
 
Consideracions generals: 
L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense perjudicar o deteriorar a la resta de l'edifici, conservant les 
característiques de l'aigua de subministrament respecte de la seva potabilitat, evitant sorolls, 
molèsties, procurant les condicions necessàries per a la major durada possible de la instal·lació 
així com les millors condicions per al seu manteniment i conservació. 
Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patinillos o càmeres de 
fàbrica realitzats a aquest efecte o prefabricats, sostres o sòls tècnics, murs cortina o envans 
tècnics. Si això no fos possible, per fregues realitzades en paraments d'espessor adequat, no 
estant permès el seu encastament en envans de maó buit senzill. Quan discorrin per conductes, 
aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema de buidatge.  
El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i ordenada. Si estiguessin exposades 
a qualsevol tipus de deterioració per cops o xocs fortuïts, han de protegir-se adequadament. 
L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de 
corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel en el seu interior. Les conduccions no 
han de ser instal·lades en contacte amb el terreny, disposant sempre d'un adequat revestiment 
de protecció. Si calgués, a més del revestiment de protecció, es procedirà a realitzar una 
protecció catòdica, amb ànodes de sacrifici i, si fos el cas, amb corrent imprès. 
 
Unions i juntes: 
Les unions dels tubs seran estances. Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé 
la xarxa l'absorbirà amb l'adequat establiment de punts fixos, i en canonades enterrades 
mitjançant estreps i suports disposats en corbes i derivacions. 
En les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques dels tubs seran del tipus cònic, 
d'acord a la norma UNE 10 242:1995. Els tubs només poden soldar-se si la protecció interior es 
pot restablir o si pot aplicar-se una nova. Són admissibles les soldadures fortes, sempre que se 
segueixin les instruccions del fabricador. Els tubs no es podran corbar excepte quan es verifiquin 
els criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En les unions tub-accessori s'observaran les 
indicacions del fabricador. 
Les unions de tubs de coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de maniguets 
mecànics. La soldadura, per capil·laritat, tova o fort, es podrà realitzar mitjançant maniguets per 
soldar per capil·laritat o per endoll soldat. Els maniguets mecànics podran ser de compressió, 
d'ajust cònic i de pestanyes. Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions 
del fabricador. 
  

Proteccions: 
Protecció contra la corrosió: 

Les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió de tot tipus de morters, del contacte 
amb l'aigua en la seva superfície exterior i de l'agressió del terreny mitjançant la interposició d'un 
element separador de material adequat i instal·lat de forma contínua en tot el perímetre dels tubs i 
en tota la seva longitud, no deixant juntes d'unió d'aquest element que interrompin la protecció i 
instal·lant-ho igualment en totes les peces especials de la xarxa, tals com a colzes, corbes. 
Els revestiments adequats, quan els tubs discorren enterrats o encastats, segons el material dels 
mateixos, seran: 

- Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà 
de poliuretà. 

- Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 
- Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, 

amb betum, amb làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de cobertura. 
Els tubs d'acer galvanitzat encastats per a transport d'aigua freda es recobriran amb una lechada 
de ciment, i els que s'utilitzin per a transport d'aigua calenta han de recobrir-se preferentment 
amb una coquilla o embolcall aïllant d'un material que no absorbeixi humitat i que permeti les 
dilatacions i contraccions provocades per les variacions de temperatura. 
Tota conducció exterior i a l'aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els tubs d'acer 
podran ser protegits, a més, amb recobriments de zinc. Per als tubs d'acer que discorrin per 
cobertes de formigó es disposarà de manera addicional a l'embolicada del tub d'una làmina de 
retenció d'1 m d'ample entre aquests i el formigó. Quan els tubs discorrin per canals de sòl, ha de 
garantir-se que aquests són impermeables o bé que disposen d'adequada ventilació i drenatge. A 
les xarxes metàl·liques enterrades, s'instal·larà una junta dielèctrica després de l'entrada a l'edifici 
i abans de la sortida. 
 
Protecció contra les condensacions: 
Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible 
formació de condensacions en la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de 
protecció, no necessàriament aïllant però si amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor, 
que eviti els danys que aquestes condensacions poguessin causar a la resta de l'edificació. 
Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha descrit per a l'element de protecció 
contra els agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a ambdues 
proteccions. 
Es consideraran vàlids els materials que compleixen el que es disposa en la norma UNE 100 
171:1989. 
 
Proteccions tèrmiques: 
Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es 
consideraran adequats per suportar altes temperatures. 
Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui aconseguir valors capaços 
de gelar l'aigua del seu interior, s'aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al 
material de constitució i al diàmetre de cada tram afectat, considerant-se adequat el que indica la 
norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
 
Protecció contra esforços mecànics: 
Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element 
constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d'una 
funda, també de secció circular, de major diàmetre i suficientment resistent. Quan en 
instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobresortirà almenys 3 
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centímetres pel costat en què poguessin produir-se cops ocasionals, amb la finalitat de protegir al 
tub. Igualment, si es produeix un canvi de sentit, aquest sobresortirà com a mínim una longitud 
igual al diàmetre de la canonada més 1 centímetre. 
Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació 
constructiva de l'edifici, s'instal·larà un element o dispositiu dilatador, de manera que els possibles 
moviments estructurals no li transmetin esforços de tipus mecànic. 
La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei 
admissible. La magnitud del cop d'ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells 
mesurat immediatament abans d'aquests, no ha de sobrepassar 2 bar; el cop d'ariet negatiu no 
ha de descendir per sota del 50 % de la pressió de servei. 
 
Protecció contra sorolls: 
Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el DB HR sobre aquest 
tema, s'adoptaran les següents: 

- Els buits o patinillos, tant horitzontals com a verticals, per on discorrin les conduccions 
estaran situats en zones comunes. 

- A la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la transmissió del 
soroll i les vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Dites connectores seran adequats 
al tipus de tub i al lloc de la seva instal·lació. 

Els suports i penjolls per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que transportin l'aigua a 
velocitats d'1,5 a 2,0 m/s seran antivibratoris. Igualment, s'utilitzaran ancoratges i guies flexibles 
que vagin a estar rígidament units a l'estructura de l'edifici. 
 
Accessoris: 
Grapes i abraçadores : 
La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de forma 
tal que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies 
exigides i no transmetin sorolls i/o vibracions a l'edifici. 
El tipus de grapa serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. 
Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposarà un element de tipus 
elàstic semirígid entre l'abraçadora i el tub.  
 
Suports: 
Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els 
propis tubs o les seves unions. 
No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, tret que en determinades ocasions no 
sigui possible una altra solució, per a això s'adoptaran les mesures preventives necessàries. La 
longitud d'encastament serà tal que garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles 
despreniments. 
D'igual forma que per a les grapes i abraçadores s'interposarà un element elàstic en els mateixos 
casos, fins i tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs. 
La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de canonada, del seu 
diàmetre i de la seva posició en la instal·lació. 
 
Proves de les instal·lacions interiors: 
L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i 
estanqueïtat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots 
els seus components vistos i accessibles per al seu control. 

Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació, mantenint oberts les aixetes terminals fins 
que es tingui la seguretat que la purga ha estat completa i no queda gens d'aire. Llavors es 
tancaran les aixetes que han servit de purga i el de la font d'alimentació. A continuació s'emprarà 
la bomba, que ja estarà connectada i es mantindrà el seu funcionament fins a aconseguir la 
pressió de prova. 
Una vegada condicionada, es procedirà en funció del tipus del material com segueix: 

- Per a les canonades metàl·liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons 
es descriu en la norma UNE 100 151:1988. 

- Per a les canonades termoplàstiques i multicapes es consideraran vàlides les proves 
realitzades conforme al Mètode A de la Norma UNE-ENV 12 108:2002. 

Una vegada realitzada la prova anterior, a la instal·lació se li connectaran l'aixeteria i els aparells 
de consum, sotmetent-se novament a la prova anterior. 
El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de pressió de 
0,1 bar. 
Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 
 
Condicions generals dels materials: 
De forma general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions d'aigua de 
consum humà compliran els següents requisits: 

- Tots els productes emprats han de complir l'especificat en la legislació vigent per a aigües 
de consum humà. 

- No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua 
subministrada. 

- Seran resistents a la corrosió interior. 
- Seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei. 
- No presentaran incompatibilitat electroquímica entre si. 
- Han de ser resistents, sense presentar danys ni deterioració, a temperatures de fins a 

40ºC, sense que tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn immediat. 
- Seran compatibles amb l'aigua a transportar i contenir i no han d'afavorir la migració de 
substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua 
de consum humà. 
- El seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no 

disminuiran la vida útil prevista de la instal·lació. 
Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de 
protecció o els ja citats sistemes de tractament d'aigua. 
 
Condicions particulars de les conduccions: 
En funció de les condicions exposades en l'apartat anterior, es consideren adequats per a les 
instal·lacions d'aigua de consum humà els següents tubs: 

- Tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996. 
- Tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996. 
- Tubs d'acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997. 
- Tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995. 
- Tubs de policlorur de vinil no plastificat (*PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000. 
- Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004. 
- Tubs de polietilè (PE), segons Normes UNE EN 12201:2003. 
- Tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004. 
- Tubs de polibutileno (*PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004. 
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- Tubs de polipropilè (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004. 
- Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-*RT), segons 

Norma UNE 53 960 EX:2002. 
- Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE 53 961 

EX:2002. 
No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir 
concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 
140/2003, de 7 de febrer. 
Donada l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits 
expressament els tubs d'alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. Tots els 
materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les juntes 
elàstiques i productes usats per a l'estanqueïtat, així com els materials d'aportació i fundentes per 
a soldadures, compliran igualment les condicions exposades. 
 
Aïllaments tèrmics: 
L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i 
congelació de l'aigua a l'interior de les conduccions, es realitzarà amb coquillas resistents a la 
temperatura d'aplicació. 
 
Vàlvules i claus: 
El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin. 
El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer 
inoxidable, aliatges especials o plàstic. 
Solament poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90º com a vàlvules de canonada si 
serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 
Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar. 
 
Interrupció del servei: 
En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes 
des de la seva terminació, o aquelles que romanguin fos de servei més de 6 mesos, es tancarà la 
seva connexió i es procedirà al seu buidatge. 
Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació o que 
estiguin parades temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. Les escomeses 
que no s'utilitzin durant 1 any han de ser taponades. 
 
Nova posada en servei: 
En instal·lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada manual. 
Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades 
provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això es podrà 
seguir el procediment següent: 

- Per a l'ompliment de la instal·lació s'obriran al principi solament una mica les claus de 
tancament, començant per la clau de tancament principal. A continuació, per evitar cops 
d'ariet i danys, es purgaran d'aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de 
cadascuna de les claus de presa, començant per la més allunyada o la situada més alta, 
fins que no surti més aire. A continuació s'obriran totalment les claus de tancament i 
rentaran les conduccions.  

- Una vegada omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa tancades, 
es comprovarà l'estanqueïtat de la instal·lació per control visual de totes les conduccions 
accessibles, connexions i dispositius de consum. 

Manteniment de les instal·lacions: 
Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de lampisteria recolliran 
detalladament les prescripcions contingudes per a aquestes instal·lacions en el Reial decret 
865/2003 sobre criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis, i 
particularment tot el referit en el seu Annex 3. 
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, tals com a elements de 
mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que hagin 
de quedar ocults, se situaran en espais que permetin l'accessibilitat. 
S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu recorregut 
per facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accessoris. 
 

6.3.4 DISTRIBUCIÓ 
Des de l’armari comptador s’inicia un col·lector de distribució de DN-60 (PP-35), amb un 
recorregut horitzontal, i es faran pel sostre amb una execució aèria fins la vertical dels muntants i 
punts de consum. 
Els trams de canonada per alimentar als aparells sanitaris aniran empotrats. 
Tot això està reflectit en l’esquema de principi 12.7.05 i en els plànols de distribució de 
canonades 12.7.01 al 12.7.04. 
 
 

6.3.5 BASES DE DISSENY 
6.3.5.1	CONSUMIDORS	
- Lavabos (rentamans, WC i urinaris). 
Al moment de realització d’aquest projecte, es desconeix la pressió de subministrament, s’ha pres 
com a pressió mitjana de la zona 40m.c.a.,segons lo indicat per la companyia subministradora 
d’aigua, aquesta s’haurà de verificar abans de l’execució de l’obra. 
 
6.3.5.2	CABALS	UNITARIS	CONSIDERATS	
Per la xarxa dels serveis comuns d’aigua freda (A.F.S.) s’han previst uns cabals instantanis 
mínims en els aparells que seran els següents: 

 Rentamans: 0.1 l/s. 
 WC amb dipòsit: 0.1 l/s. 
 Urinari: 0.15 l/s. 

 

6.3.6 PUNTS DE CONSUMS D’AIGUA FREDA (A.F.S.) 
En les taules següents es relacionen els punts de consums i cabals estimats: 

 

 

PUNTS D’US PLANTA SEMISOTERRANI 
 Rentamans WC Urinaris 
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PLANTA 
SEMISOTERRANI Ut 0.1 l/s Ut 0.1 l/s Ut 0.15 l/s 

Serveis Homes 2 0,20 2 0,20 2 0,30 
Serveis Dones 3 0,30 3 0,30 - - 
Serveis A 1 0,10 1 0,10 - - 
Serveis B 1 0,10 1 0,10 - - 
Office 1 0,20 - - - - 
CABAL TOTAL 
(1,9 l/s) 8 0,90 7 0,70 2 0,30 

 

PUNTS D’US PLANTA BAIXA 
 Rentamans WC Urinaris 

PLANTA BAIXA Ut 0.1 l/s Ut 0.1 l/s Ut 0.15 l/s 
Serveis Homes 4 0,40 4 0,40 - - 
Serveis Dones 4 0,40 4 0,40 - - 
CABAL TOTAL  
(1,6 l/s)  8 0,80 8 0,80 - - 

 

PUNTS D’US PLANTA PRIMERA 
 Rentamans WC Urinaris 
PLANTA 
PRIMERA 

Ut 0.1 l/s Ut 0.1 l/s Ut 0.15 l/s 

Serveis Homes 2 0,20 2 0,20 - - 
Serveis Dones 3 0,30 2 0,20 - - 
CABAL TOTAL  
(0,9 l/s) 5 0,50 4 0,40 - - 

 
PUNTS D’US PLANTA SEGONA 

 Rentamans WC Urinaris 
PLANTA SEGONA Ut 0.1 l/s Ut 0.1 l/s Ut 0.15 l/s 
Serveis Homes 2 0,20 2 0,20 - - 
Serveis Dones 3 0,30 2 0,20 - - 
CABAL TOTAL  
(0,9 l/s) 5 0,50 4 0,40 - - 

 
TOTAL PLANTES 

 Rentamans WC Urinaris 
TOTAL PLANTES Ut 0.1 l/s Ut 0.1 l/s Ut 0.15 l/s 
Plantes 
Semisoterrani 8 0,9 7 0,7 2 0,3 

Planta Baixa 8 0,8 8 0,8   
Planta Primera 5 0,5 4 0,4   
Planta Segona 5 0,5 4 0,4 - - 

CABAL TOTAL  
(5,3 l/s) 26 2,7 23 2,3 2 0,3 

 

El factor de simultaneïtat A.F.S.: 

 

Degut que es difícil determinar una simultaneïtat en el consum d’aquest centre, creiem que la 
seva simultaneïtat serà baixa pel qual adoptem un coeficient de simultaneïtat elevat Cs = 0,2. 

Cabal punta de l’escomesa : 

Qe = Cs . Qp = 0,2 x 5,3 = 1,06 l/s (≈3,82 m³/h). 

Ramal de DN 60 

Velocitat de l’aigua : ≈1,2 m/s. 

6.3.7 CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ 
El dimensionat es realitzarà seguint les indicacions del punt 4.2 del DB HS4 Subministrament 
d’aigua. 
El càlcul es realitzarà amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la 
instal·lació i obtenint-se uns diàmetres previs que posteriorment caldrà  comprovar en funció de la 
pèrdua de càrrega que s’obtingui dels mateixos. 
 
El càlcul es realitza a partir de dos paràmetres: la velocitat màxima de l’aigua prevista en cada 
tram i la màxima pèrdua de càrrega per m de longitud de canonada. Per al càlcul de la instal·lació 
present els valors límits seleccionats per a aquests paràmetres son 2 m/s i 1.000 Pa/m. Cada 
tram es calcula pel cabal previst en ell, el qual vindrà donat pel nombre i tipus de consums aigües 
avall i per la simultaneïtat prevista. 
 
Els consums considerats per a cada tipus d’aparell sanitari o servei són els següents: 

 Lavabo: 0,10 l/s 
 Inodor: 0,10 l/s 
 Urinari: 0,15 l/s 
 Pica office: 0,20 l/s 

 
Aquest dimensionat es farà sempre tenint en compte les peculiaritats de cada instal·lació i els 
diàmetres obtinguts seran els mínims que facin compatibles el bon funcionament i la economia de 
la mateixa. 
 
Dimensionat dels trams: 

1. El dimensionat de la xarxa es farà a partir del dimensionat de cada tram, i per a això es 
partirà del circuit considerat com a més desfavorable que serà aquell que compti amb la 
major pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva altura geomètrica. 

2. El dimensionat dels trams es farà d’acord amb el procediment següent: 
a. El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de 

consum alimentats pel mateix 
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b. Establint coeficients de simultaneïtat de cada tram  
c. Determinació del cabal de càlcul a cada tram com producte del cabal màxim pel 

coeficient de simultaneïtat corresponent 

6.3.8 ESPECIFICACIÓ TÈCNIQUES DELS MATERIALS 
6.3.8.1	DEL	MATERIAL	
La pressió prevista en la xarxa es de : 4 bar. 

Les temperatures són : 15ºC per l’aigua freda. 

El material dels tubs serà PP aïllat amb coquilla en tots els trams dins de patis i dins de fals sostre. 

Els trams finals per empotrar seran en PP, com alternativament en PE flexible, encamisat en tub 
de PVC corrugat. 

6.3.8.2	AÏLLANT	TÈRMIC	
Els tubs aniran aïllats, els de A.F.S. per tal d’evitar condensacions, i complimentar amb el RITE. 
L’aïllant per A.F.S. a més de les consideracions tèrmiques haurà de tenir barrera de vapor i si es 
del tipus escuma elastomèrica ser de cèl·lula tancada. 
El gruix de la coquilla aïllant serà el següent: 
A.F.S. 20 mm 
Les canonades disposaran de bandes de senyalització del fluid segons DIN 2403. 
Aïllament per l’exterior de l’edifici serà mitjançant coquilla d'escuma elastomèrica capaç de 
suportar elevades temperatures. Recobert exteriorment amb film d’alumini per a protecció de 
intempèrie i radiació solar. 
6.3.8.3	ESPECIFICACIONS	DE	MUNTATGE	
Les canonades s’instal·laran paral·leles o en angle recte als elements estructurals de l’edifici, 
acoblant-se a les característiques físiques del seu entorn. 
Tot pas de canonades en forjats o murs portarà una camisa de tub de plàstic o metàl·lic que li 
permeti la lliure dilatació. 
Las canonades deuen ser protegides convenientment en llocs propensos a ser danyats, les que 
vagin encastades disposaran d’una funda de tub corrugat. 
Es disposaran vàlvules de seccionament de trams a plantes per que, en cas d’avaria, s’interrompi 
el servei al menor número de punts d’ús, també s’ha previst instal·lar presses de pressió en els 
punts més allunyats del subministrament per comprovar el seu funcionament. 
 
6.3.8.4	EXCLUSIONS	
Els accessoris exclosos d’aquest capítol i que formen part del projecte d’ arquitectura son les 
peces dels sanitaris, així com la seva grifaria. 
No obstant, volem recordar que aquests elements deuen disposar de mecanismes de doble 
descàrrega o descàrrega interrompible en cisternes d’inodors, així com mecanismes temporitzats 
en la grifaria. 
 

 MC 6.4 Evacuació d'aigües 

6.4.1 Generalitats 
Aquest edifici requereix evacuar els següents tipus d’aigües: 
- Aigües pluvials. 
- Aigües residuals.  
 

El sistema de sanejament serà del tipus separatiu, tots ells evacuaran per gravetat. 
 
Les dues xarxes recullen: 
- La xarxa d’aigua pluvial recollirà les aigües procedents de les cobertes de l’edifici existent i del 
nou nucli de comunicacions. Tot això està reflectit en l’esquema de principi 12.6.06 i en els 
plànols de Distribució canonades 12.6.01 al 12.6.05. 
- La xarxa d’aigua residual recollirà les aigües fecals o brutes procedents de tots els serveis de 
l’edifici (lavabos o rentamans, W.C., urinaris). Tot això està reflectit en l’esquema de principi 
12.6.07 i en els plànols de Distribució canonades 12.6.01 al 12.6.05. 
 

6.4.2 Sistema d’aigües pluvials 
Pel disseny del sistema de recollida d’aigües pluvials s’ha adoptat una intensitat pluviomètrica de 
110 mm/hora (110 L/hm²). 
La disposició de les baixants s’ha realitzat el més homogènia possible i amb un diàmetre 
constant, al inici de cada baixant s’han previst buneres sifòniques els quals estaran protegits 
contra les obstruccions. 
 
DIMENSIONAT	DE	BAIXANTS	I	COL·LECTORS	D’AIGÜES	PLUVIALS	
El diàmetre mínim d’aquestes es determina en funció de la superfície de la coberta en projecció 
horitzontal per un règim pluviomètric de 110 mm/h, indicades en la taules 4.8 y 4.9 del Codi 
Tècnic de la Edificació (CTE DB-HS5). 
 
El material de les canonades seran segons norma UNE EN 1852-1: 1998 de: 

- material POLIPROPILÈ per insonorització del tipus POLO-KAL NG, marca ABN, amb 
accessoris estandarditzats. 

- amb tres capes de polipropilè mineralitzat. 
- unions per juntes elàstiques EPDM. 
- fixacions amb tacs insonoritzats. 
- Resistent a l’aigua calenta fins al 97ºC. 

6.4.2 Sistema d’aigües residuals 
Està format per un conjunt de xarxes i subxarxes que han d’adaptar-se a les exigències de 
l’arquitectura. 
El sistema de desaigües disposarà d’una ventilació primària amb vàlvula de ventilació, la qual 
evita que en una descàrrega simultània de varis inodors, pugui crear en un cas crític d’una succió, 
provocant el desencebat dels sifons i produir una expansió dels mals olors. 
Aquestes ventilacions s’aconseguirà amb la prolongació del propi baixant fins la coberta amb un 
tub de DN-110, excepte l’aireació del sifó general que serà DN-50. Totes elles disposaran d’una 
vàlvula de ventilació. 
Les recollides dels diferents sanitaris s’efectuaran de dues maneres diferents dintre del fals sostre 
de la planta inferior o sobre el forjat de la mateixa planta (cada cas reflectit en l’esquema de 
principi). 
Les connexions entre canonades es realitzaran mitjançant injerts a 45º per facilitar l’evacuació. 
S’ha previst registres propers a les baixants principals per eliminar possibles obstruccions. 
 
 
 
DIMENSIONAT	D’AIGÜES	RESIDUALS 
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Per aquesta classe de canonades es molt difícil aplicar fórmules teòriques d’hidràulica pel seu 
dimensionat, ja que existeixen una sèrie de factors molt difícils de definir com: 

- Aigua mesclada amb aire, que varia les condicions del líquid fluent. 
- Aspiracions i succions, que equivalen a un augment de pressió fins baix en l’evacuació 

dels aparells afectats. 
- Xocs de diferents corrents d’aigua que es produeixen en els col·lectors, etc. 
 

El dimensionat de la xarxa de fecals s’ha realitzat en base a les unitats de desaigua dels sanitaris, 
aquest valor esta indicat en el Codi Tècnic de la Edificació (CTE DB-HS5), i son els següents: 

 
UD - Unitat desaigua = 0,47 l/s 
 

Tipus d’aparell 
sanitari 

Uts. de 
desaigua 

Diàmetre ramal 
desaigua 

Rentamans 2 40mm 
Inodor amb cisterna 

(WC) 5 110mm 

Urinari 2 40mm 
Dutxa 3 50mm 

 
Dintre del edifici, les pendents mínimes de les diferents derivacions fins aconseguir la baixant 
fecal mes propera seran del 2% mínim, aconsellable 3% o major. 
El material de les canonades serà de Polipropilè, de les mateixes característiques que les 
d’aigües pluvials. 

 
PUNTS DE CONSUM 

En les taules següents es relacionen els punts de consums i cabals estimats: 
 
PUNTS D’US PLANTA SEMISOTERRANI 
 Rentamans 

(2 UD) 
WC 

(5 UD) 
Urinaris 
(2 UD) 

PLANTA 
SEMISOTERRANI 

Ut UD Ut UD Ut UD 

Serveis Homes 2 4 2 10 2 4 
Serveis Dones 3 6 3 15 - - 
Serveis A 1 2 1 5 - - 
Serveis B 1 2 1 5 - - 
Office 1 2 - - - - 
TOTAL (55 UD) 8 16 7 35 2 4 

 
PUNTS D’US PLANTA BAIXA 
 Rentamans 

(2 UD) 
WC 

(5 UD) 
PLANTA BAIXA Ut UD Ut UD 
Serveis Homes 4 8 4 20 
Serveis Dones 4 8 4 20 

TOTAL  (56 UD)  8 16 8 40 
 
PUNTS D’US PLANTA PRIMERA 

 Rentamans 
(2 UD) 

WC 
(5 UD) 

PLANTA 
PRIMERA 

Ut UD Ut UD 

Serveis Homes 2 4 2 10 
Serveis Dones 3 6 2 10 
TOTAL  (30 UD) 5 10 5 20 

 
PUNTS D’US PLANTA SEGONA 

 Rentamans 
(2 UD) 

WC 
(5 UD) 

PLANTA SEGONA Ut UD Ut UD 
Serveis Homes 2 4 2 10 
Serveis Dones 3 6 2 10 
TOTAL  (30 UD) 5 10 5 20 

 
TOTAL PLANTES 

 Rentamans 
(2 UD) 

WC 
(5 UD) 

Urinaris 
(2 UD) 

 Ut UD Ut UD Ut UD 
Plantes 
Semisoterrani 8 16 7 35 2 4 

Planta Baixa 8 16 8 40   
Planta Primera 5 10 4 20   
Planta Segona 5 10 4 20 - - 
TOTAL  (161 UD) 26 52 23 105 2 4 

 
  

MC 6.6 Subministrament de combustible  

No aplica. 

 

MC 6.7 Telecomunicacions 

6.7.1 Transmissió de veu i dades 
CRITERIS	DE	DISSENY	
S’ha previst deixar instal·lat tot el cablejat per a transmissió de veu i dades, amb els punts de 
connexió finals i inicials de la xarxa. Per tant es muntarà el rack de comunicacions amb els seus 
plafons de connexió a la planta semisoterrani. 

No s’ha previst, però, la instal·lació dels diferents aparells de comunicacions (switchs, routers, etc). 

DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ:	
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A la planta semisoterrani s’instal·larà un rack de comunicacions on es connectaran els terminals 
dels cables de la instal·lació. 

Els punts de connexió de veu i dades es muntaran en caixes encastades als paraments verticals 
sempre associades als corresponents endolls per als equips informàtics. 

La connexió es canalitzarà amb tubs i safates de cables. 

El cablejat a utilitzar serà de cable de comunicacions de 4 parells de tipus UTP de categoria 6 
GigaSPEED XL LSZH. Les diferents línies de veu i dades mai no superaran els 50m de longitud.  

Els terminals correspondran a aquesta mateixa classificació com a mínim. 

Els armaris de connexions (rack) contindran els elements següents: 

- Panells modulars de connectors RJ-45 femella de categoria 6 de 24 connectors. 
- Passafils horitzontals i verticals 
- Regleta electrificada al fons de l’armari amb 7 presses tipus “schucko”  
- Plaques cegues de tancament per espais buits 
- Mòdul superior de ventiladors 

 
L’armari serà metàl·lic i amb porta frontal transparent i tindrà les dimensions indicades al 
pressupost i plànols de planta i esquemes. 

 MC 6.11 Instal·lacions de protecció contra incendi 

Aquest apartat amb els plànols adjunts 12.8, té per objecte la descripció i estudi de les mesures 
contra incendis de l’edifici projectat. 
 
Donat l’ús d’aquest edifici requereix les següents instal·lacions de contra incendis: 
 Extintors. 
 Xarxa de boques de incendis equipades (BIEs). 
 Sistema de control de fums en l’atri de la planta semi-soterrani. 

 

6.11.1 NORMES D’APLICACIÓ CONTRA INCENDIS 
La normativa que s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar el projecte de la instal·lació d’incendis 
ha estat la següent: 
 REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de novembre, Reglament d’instal·lacions de protecció 

de contra incendis. 
 Sistema automàtic de detecció d’incendis (UNE 23.007). 
 Sistemes de abastaments de contra incendis (UNE 23.500). 
 Extintors de incendis (Reglamento de aparells a pressió ITC-MIE-AP5, UNE 23.110). 
 Sistemes de boques de incendis equipades (UNE 23.402 y 23.403). 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de març, el Codi Tècnic de la Edificació (SI 4). 
 Les instal·lacions de fluids que continguin aparellatge, cablejat o altres elements de 

maquinaria elèctrica es realitzarà d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002, així com les Instruccions 
Tècniques Complementaries que en ell es desenvolupen. 

 Sistema de control de fums (UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 i UNE-EN 12101-6:2006). 

6.11.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
Tots els aparells, equips sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra incendis, 
així com el seu disseny, la execució la posada en funcionament i el manteniment de les 
instal·lacions, compliran amb el descrit en el Reglament de Instal·lacions de protecció contra 
incendis aprovat pel R.D. 560/2010. 

Sistema automàtic de detecció de incendis: 
S’instal·larà un sistema de detecció de incendis a nivell de sostre en totes les plantes, donant 
compliment al establert en la UNE 23.007. 

S’instal·laran polsadors manuals: 
Es col·locaran a prop de les sortides de emergència i punts estratègics per que en cas de conat 
es pugui donar avis. Sistema manual d’alarma d’incendis a base de polsadors situats segons 
plànol. Es disposarà un polsador d’ alarma en cada sortida i la distància màxima a recórrer des de 
qualsevol punt fins a un polsador no superarà els 25 metres. 

Sistema de mànegues contra incendis: 
Seran del tipus boques de 25 mm, BIE-25. La pressió en la boquilla no serà inferior a 2 bar. ni 
superior a 5 bar. La autonomia serà de 60 minuts i simultaneïtat de dos BIES. 
La separació màxima entre BIES serà de 50 m. La distancia des de qualsevol punt del local 
protegit fins la BIE mes pròxima no excedirà de 25 m, en compliment con el article 7 del RD 
560/2010. 
Las BIES de 25 mm disposaran d’armari (opcional), debanadora axial, vàlvula de tancament 
manual o automàtica, manegues semirígida de 25 mm, llança-boquilla amb tancament i, si 
procedeix, un dispositiu de canvi de direcció de la manegues. 
La xarxa de canonades serà d’acer, convenientment protegida en front a la corrosió. Les 
derivacions a les BIE 25 mm de 1". 
 
Sistema de control de fums en atris: 
D’acord amb el punt 8 del SI 3, és necessari disposar d’ un sistema de control de fums en l’atri de la 
planta semi-soterrani, donat que el sector d’incendis del qual forma part té més de 500 ocupants. 
El seu disseny, càlcul, instal·lació i manteniment es realitzaran d’acord amb les normes UNE 
23584:2008, UNE 23585:2004 i UNE-EN 12101-6:2006, i constarà de detectors de fums i 
mecanismes d’apertura automàtica d’algunes de les finestres superiors de la seva façana. 
 
INSTAL·LACIÓ	DE	BIES	
La instal·lació de BIEs complirà els següents requisits: 

- Estaran situades a menys de 5 m de la sortida de cada sector de incendi. 
- El radi d’acció d’una BIE es igual a la longitud de la manegues més 5 m. Tots el sectors 

han d’estar coberts al menys per una BIE. 
- La separació màxima entre BIES serà de 50 m. 
- La distància màxima des de qualsevol punt fins la BIE mes pròxima serà de 25 m. 
- Amb les dues BIES hidràulicament mes desfavorables en funcionament, cal mantenir 

durant una hora una pressió mínima en punta de llança de 2 bar. La pressió màxima serà 
de 5 bar. 

- Les BIES es col·locaran amb el costat inferior de la caixa que les contingui a 120 cm del 
terra. La caixa tindrà unes dimensiones de 80x60x25 cm. A la tapa es retolarà, de color 
vermell, la següent inscripció: TRENCAR EN CAS DE INCENDI. 
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- Caldrà mantenir al voltant de cada boca de incendis equipada una zona lliure de obstacles 
que permeti el accés i maniobra sense dificultat. 

- La disposició mes adequada es als  distribuïdors, encreuaments de circulacions a 
passadissos, accessos a escales, etc, de manera que possibiliten una actuació del tipus 
creuat. 

- Entre la pressa de la xarxa general i el peu de la columna s’instal·larà una clau de pas i 
una vàlvula de retenció. 

- Si la pressió i/o caudal de subministrament son insuficients s’intercalarà en el distribuïdor 
un depòsit de 12 m3, un grup motobomba i un de pressió. El grup motobomba 
subministrarà el cabal necessari per a la instal·lació amb la pressió necessària a peu de 
columna. El grup de pressió es col·locarà en paral·lel amb el grup motobomba, permetent 
superar les petites pèrdues de càrrega. 

- S’exigeix una prova d’estanqueitat a una pressió estàtica igual a la pressió de servei. La 
mínima pressió de prova serà de 10 bar. 

XARXA	DE	BOQUES	DE	INCENDIS	EQUIPADES	(BIE’S)	
Les BIE’s són un dispositiu de lluita contra el foc que es composa per una distribució de 
canonades que alimenten a un equip format per: armari amb vàlvula de tall, mànega i llança, i la 
seva finalitat es lluitar contra l’incendi des de l’interior. El tipus d’equip escollit és la BIE-25 que, 
gràcies el seu disseny de mànega no col·lapsable i debanadora en tambor, permet el seu us ràpid 
i per una sola persona sense entrenament excessiu. 

Els equips es muntaran a 1,5 metres des del terra al centre de la mànega i disposaran d’una 
senyal d’ubicació. 

BASES	DE	CÀLCUL	I	DISSENY	PER	BIE:	
Separació màxima entre cada BIE i la seva més propera serà de 50 m. i la distancia màxima a 
qualsevol punt protegit no haurà d’excedir de 25 m. La pressió dinàmica en punta de llança serà 
com a mínim de 2 bar. 
Número de BIE considerades en funcionament simultani: 2 
 Temps d’actuació: 60 minuts. 

	
CARACTERÍSTIQUES	I	JUSTIFICACIÓ	DEL	SUBMINISTRAMENT	D’AIGUA	CONTRA	INCENDIS	
El subministrament d’aigua contra incendis vindrà de la xarxa d’us públic de les següents 
característiques: 
Diàmetre de la canonada distribució: DN80. 

‐ Pressió segons companyia subministradora: 40 m.c.a. 
Cabal adoptat: 
- Bies.........200 l/min.  12 m³/h. 
L’escomesa prevista es DN-80, que permet passar el cabal de 12 m³/h., amb una velocitat de 1,7 
m/seg. 
 

DESCRIPCIÓ	DE	LA	BIE‐25	
Armari metàl·lic per muntar superficialment, amb tapa formada per marc metàl·lic inoxidable que 
disposarà de mecanisme de tancament de quadradillo i una làmina de plàstic transparent previst 
de retolació adhesiva “Trenquis en cas d’incendi" s/ UNE-EN-671, la resta de la caixa estarà 
pintat amb pintura de color vermell resina epoxi polimeritzada a estufa (RAL-3000). En el seu 
interior disposarà: 

 Llança de 25 mm de diàmetre amb boquilla resistent a la corrosió i tres efectes: raig 
polvorització i tancament, diàmetre de l’orifici 10mm i K ≤ 55.  

 Una mànega de 25 mm. de diàmetre segons norma UNE 23.091 flexible. 
 La seva longitud serà de 20 m, amb ràcords UNE 23.400. 
 Debanadora d’alimentació axial, fixa amb sistema d’orientació. 
 Vàlvula d’esfera de llautó de 25 mm de diàmetre. 
 Manòmetre d’escala 0-16 kg/cm2. 
 La mànega i la llança de 25 mm de diàmetre estarà connectada a la xarxa en la seva 

posició habitual. 
 De les següents dimensions: 600 mm amplada x 750 mm alçada x 260 mm profunditat. 

Model CHESTERFIRE 25/2S o similar (pendent per confirmar). 

CANONADES	PER	BIES 
Estaran formades per canonades d’acer estirat sense soldadura, classe negra, segons 
dimensions i condicions tècniques de subministrament de les normes DIN 2440 i DIN 2448, 
prescripcions de qualitat ST.35 per canonades en les que s’utilitzi la unió roscada o ranurada. 

L’acabament exterior es farà a base de raspat superficial de la canonada i seguidament dues 
capes pintura epoxi de color vermell, RAL-3000. 

Les unions seran roscades, soldades a socket-weld o ranurades mecàniques. Els accessoris de 
possible utilització seran: 

- Accessoris de foneria mal·leable segons la norma DIN 2950 per unions roscades. 

- Colzes DIN d’acer sense soldadura, per soldar a tope segons les normes DIN 2605 i 2606. 

- Brides per soldar segons la norma DIN 2632 PN 16 o brides en acer ASTM A-105 
dimensionades segons ANSI B16.5 1B; en tot cas brides amb ressalt per juntes “Klingerit” de 1,5 
mm de gruix. 

Accessoris per juntes ranures mecàniques tipus roll o cut grooved, VITAULIC, PJE o similar. 

Accessoris tipus “Hole cut” i filt VITAULIC o similar. 

En tots els casos les corbes, reduccions i de més elements es realitzaran mitjançant accessoris 
normalitzats. 

Les derivacions de les canonades es realitzaran segons els següents criteris: 

- Mitjançant T roscada mal·leable, per canonades de diàmetre iguals o menors de 2”. 

- Per connexió mitjançant un mig maniguet soldat a la canonada principal en material ASTM A-
105, i extrem roscat segons ANSI B2.1, si el col·lector es de diàmetre major de 2” i la canonada 
derivada menor de 2”. 

A les unions roscades s’aplicaran juntes d’unió mitjançant tefló, cànem i mini, etc. 

Qualsevol pas de mur o forjat es realitzarà amb funda de la canonada de la mateixa qualitat i de 1 
o 1,5 D.N. superiors, segellant-ne la franquícia amb pasta o massilla incombustible (MO). 

Tota la xarxa de canonades tindrà una pendent aproximadament del 0,1% (1 mm per metre) que 
permeti el buidat total del sistema a través de unes vàlvules de drenatge previstes en els llocs 
més baixos de la instal·lació control; en aquelles zones que no es compleixi es disposaran de 
drenatges auxiliars. 
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Els suports dels col·lectors de la xarxa de ruixadors i de BIE’S estaran construïts a base de perfils 
d’acer normalitzats i cadmiats i abraçadores comercials. Les distàncies entre suports no 
superaran en cap cas a les que s’indiquen a continuació: 

Per D.N. 1 ½” e inferiors................................ 2,5 m. 
Per D.N. 2” y 3”............................................... 4 m. 
Totes les canonades i accessoris seran per una pressió nominal de 16 atmosferes. 

Extintors 
Els extintors son elements considerats bàsics per tallar qualsevol conat d’incendi dins d’un edifici, 
per aquesta raó, en general, es distribuiran en totes les plantes de l’edifici. 

Aquests aparells d’ús manual tenen en el seu interior una càrrega d’agent extintor a pressió, 
segons les característiques de servei. 

Els extintors s’ubiquen de forma que qualsevol punt a protegir de les plantes no estigui a més de 
15 m., situant-se de forma que siguin accessibles en vies d’evacuació i de forma que la part 
superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del terra, tots ells col·locats dins d’un armari 
metàl·lic de les mateixes característiques de les BIES. 

S’ha previst en totes les plantes instal·lar extintors d’una eficàcia de 21A-113B, que corresponen 
a un extintor de 6 Kg. amb pols polivalent A,B,C. 

I també es disposarà d’extintor de 5 kg de CO2 amb una eficàcia 89B i s’ubicaran a les sales 
d’instal·lacions i allà on es trobin situats els quadres elèctric, la ubicació de tots els extintors estan 
reflectides en els plànols 12.8 de la DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 

Aquests equips s’ajustaran al Reglament d’Aparells a Pressió i les seves instruccions tècniques 
complementaries MIE-AP5, també a la UNE 23110. 

Senyalització 
Senyalització de les sortides d'ús habitual o d'emergència, així com la dels mitjans de protecció 
contra incendis d'utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables des d'algun punt de la 
zona protegida, tenint en compte el que disposa i RD 485/1997 de 14 d'abril sobre disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 

Equip enllumenat emergència: 
Equips d'enllumenat d'emergència en locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de 
control o comandaments de les instal·lacions tècniques i en els locals on estiguin situats els 
equips centrals o els quadres de control dels sistemes de protecció de contra incendis. 
 L'enllumenat d'emergència estarà proveït de font pròpia d'energia i entrarà automàticament en 
funcionament al produir-se una fallada del 70 per cent de la seva tensió nominal de servei. Es 
mantindrà durant una hora com a mínim des del moment en què es produeixi la fallada. 
Proporcionarà una il·luminació d'1 lux, com a mínim en el nivell del sòl en els recorreguts 
d'evacuació i de 5 lux en els espais on s'instal·lin quadres, centre de control o comandaments 
d'instal·lacions tècniques, locals on estiguin situats equips centrals o els quadres de control de 
contra incendis. 
 

Pas instal·lacions entre sectors: 
Els passos d’instal·lacions entre sectors d’incendis es realitzaran de manera que no es trenqui la 
sectorització, utilitzant comportes tallafocs en el cas de conductes d’aire i collarins o saquets 
intumescents en la resta d’instal·lacions. 
 

6.11.2 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
A la planta semisoterrani es col·loquen el quadre elèctric i les sales d’instal·lacions adequades 
destinades als serveis del propi centre docent. 

Es diferencien tres sectors d’incendi: 

- Sector A: antic pavelló B (2862,30 m2) 
- Sector B: nou nucli de comunicació vertical (218,45 m2) 
- Sector C: Sala Polivalent (fase II) (166,45 m2) 

 
Segons el DB-SI 1, la taula 2.1, que classifica els locals i zones de risc especial integrats en 
edificis, es consideren diferents locals de risc especial: 

- LRE1: Quadres instal·lació elèctrica 
- LRE2: Sala instal·lacions i magatzems 

Les portes que separen els diferents sectors d’incendi i els locals de risc especial seran EI2 60-C5. 

Degut a que el centre té una superfície major a 2.000m2, serà necessària la instal·lació d’un 
sistema d’alarma. 

- Addicionalment, per a la millora de la seguretat, s’ha disposat un sistema de detecció 
d’incendis cobrint tota la superfície del centre. 

- Es disposarà de polsadors manuals i detectors automàtics adequats a la classe de foc 
previsible, de tal manera que tot l’edifici o establiment estigui protegit per aquesta 
instal·lació. La seva disposició es grafia a la documentació gràfica annexa als plànols 
12.8. Els detectors seran òptics en la seva generalitat. 

- Els equips de control i senyalització disposen d’uns dispositius que permeten l’activació 
tant manual com automàtica dels sistemes d’alarma mentre el centre resta obert al públic. 

- La activació automàtica ha de poder graduar-se de manera que tingui lloc, com a màxim, 
tres minuts després de l’activació d’un detector o polsador. 

- El sistema d’alarma permet la transmissió d’alarmes locals i alarmes en general. 

- Es comptarà amb una central de detecció ubicada a la recepció.  Aquest tindrà un 
indicador d’averia, connexió de zona, prova d’alarma i doble alimentació. 

- El sistema de comunicació d’alarma transmetrà una senyal diferenciada des de la central i 
serà visible i audible. El nivell sonor de la senyal i l’òptic permetrà la percepció en l’àmbit 
de cada sector on està instal·lada. 

- El sistema d’alimentació als dispositius d’alarma, detectors, polsadors, central, etc., serà 
una font secundària comú i permetrà el seu funcionament davant d’una errada en el 
subministrament ordinari. 

6.11.3 DETECCIÓ D’INCENDIS 
Es preveu la instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis mitjançant una central del tipus 
analògica, que governarà els diferents dispositius de la instal·lació. La central es troba situada a 
la recepció de l’accés principal, al nou nucli de comunicacions, és la encarregada de gestionar tot 
el sistema de detecció, amb les funcions necessàries i les entrades de bucle de detectors. 
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Es tracta d’una central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques 
per a 5 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble 
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i 
d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova 
d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau. 

DETECTORS	DE	FUMS	ANALÒGICS	
Aquests detectors actuaran en presencia de fum de qualsevol combustió sense necessitat 
d’elevació de la temperatura. Estaran col·locats al sostre segons la disposició indicada als 
plànols. 
S’instal·laran a raó de 60 m² o fracció. 
En les zones a on hi ha fals sostre tipus Heraklith els detectors s’instal·laran també a l’interior del 
fals sostre donada l’alçada lliure de cadascuna de les plantes. 
 
POLSADORS	D’ALARMA 
Es repartiran polsadors d’alarma, generalment, a les vies d’evacuació o cada 25 m i a una alçada 
de 1,5 m. S’accionaran manualment per trencament de la tapa transparent. Disposaran 
d’indicador òptic d’activació. Estaran col·locats segons la disposició indicada als plànols. 
 
SIRENES	D’ALARMA	
Es disposaran sirenes acústiques d’alarma de forma que puguin ser perceptibles des de 
qualsevol punt. Seran de tons seleccionables de 65 a 100 dB. Estaran col·locats segons la 
disposició indicada als plànols. En l’exterior de l’edifici s’instal·larà una sirena per exteriors amb 
senyalització òptica-acústica. 
 

6.11.4 EMPRESA INSTAL·LADORA CI 
L’empresa instal·ladora haurà d’acreditar en el seu moment que està registrada davant de 
l’Administració per executar instal·lacions de Protecció Contra Incendis en general i les 
instal·lacions descrites en aquest Projecte en particular, i això pel seu muntatge a la Comunitat 
Autònoma i Població on està l’obra (R.E.I.). 

- Disposa a la seva plantilla de tècnics amb titulació d’experiència demostrable per fer l’obra i 
en particular de al menys d’un T.G.S. amb capacitat per emetre certificats finals referents a les 
instal·lacions PCI. 

- Disposarà de personal adequat per poder fer l’obra en el termini i data acordat i assignat. 

L’empresa instal·ladora haurà de donar al finalitzar l’obra, i independentment del que es sol·liciti 
abans del muntatge per acreditar la qualitat dels materials i equips: 

- Certificats de homologació d’equips instal·lats. 
- Certificats de probes hidràuliques, de pressió i d’estanquitat de les xarxes de fluids instal·lats. 
- Certificat final de muntatge d’instal·lacions P.C.I. en el que acrediti: 

 Qui ha fet la instal·lació (REI) 
 De qui es (Titular instal·lació). 
 Emplaçament. 
 Relació d’instal·lacions. 
 Que els materials son homologats. 
 Que es compleix el R.D. 1942/93 "Reglament d’Instal·lacions CI". 

6.11.5 PROVES HIDRÀULIQUES 
Independentment dels certificats de homologació exigits per equips o components dels sistemes 
de protecció contra incendis muntats, s’hauran de presentar a la Propietat un certificat de prova 
hidràulica, que consisteix en sotmetre a la instal·lació a una pressió durant un període de temps, 
per verificar la seva estanquitat i resistència mecànica, que serviran per aprovar la recepció de les 
instal·lacions. 

Xarxa de BIEs: 
Per la xarxa de BIEs serà sotmesa a una pressió (amb aigua i purgant l’aire acumulat en punts 
alts) no menor de 10 bar, durant un temps mínim de DUES HORES. 

6.11.6 DIMENSIONAT. CONSIDERACIONS DE CÀLCUL 
S’aplicarà el criteris de càlcul indicats al CTE i concretament al DB-SI. El document CN SI 
Justificació del Document Bàsic “SI Seguretat en cas d’incendi” (COMPLIMENT 
NORMATIVA) recull les consideracions de càlcul i justificació de l’aforament. 

 MC 6.12 Sistemes de protecció contra el llamp 

Es col·locarà un parallamps amb dispositiu d’encebament electrònic, muntat en una antena de 6m 
d’alçària, amb un radi d’acció de 80m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb 
baixant amb cable de 30m, comptador de llamps, protecció amb tub de pvc i protecció final de 2m 
amb tub d’acer galvanitzat, pica de connexió a terra i punt de comprovació de terres. 
 
Al document CN SUA Justificació del Document Bàsic  “SUA Seguretat d’utilització i 
accessibilitat” es recull les consideracions de càlcul i l’avaluació de la necessitat d’una 
instal·lació de parallamps, determinant el nivell de protecció obligatori. 
 

 MC 6.13 Sistemes anti-intrusió 

6.13.1 Dades de partida 
Aquest apartat amb els plànols adjunts 12.9, té per objecte la descripció i estudi de les mesures 
anti-intrusió de l’edifici projectat. 

Es defineix la totalitat de l’edifici com a zona d’actuació, i disposarà dels mitjans de protecció 
adequats en funció del risc que volem cobrir. 

La instal·lació haurà de donar compliment a l’Orden INT/316/2011, del 1 de febrero, sobre 
funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada” aprovada al BOE 
de 18 de febrer de 2011, establint un Grau II de seguretat per aquest projecte. 

6.13.2 Definició de les prestacions 
Es preveu la instal·lació d’un sistema de control dels possibles accessos. Es col·locaran els 
següents tipus d’elements segons l’àrea a protegir i tal com queda reflectit als plànols: detectors 
volumètrics per infrarojos passius. 

Les característiques dels elements previstos per efectuar la protecció contra intrusió seran com a 
mínim les següents: 

- Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb 
18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), 
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alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat 
superficialment. 

- Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb 11 cortines, 
camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 
Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, 
col·locat superficialment 

- La central d’intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones 
ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, 
sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, 
amb transmissor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca 
de 12Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16caràcters, amb grau de 
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1. 

- Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i 
flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 
Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa 
i de paret, grau de protecció IP 55. 

- Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to 
amb flash estroboscòpic, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 
Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315. 

 

6.13.3 Descripció de la instal·lació 
El sistema de seguretat i anti intrusió de l’edifici està dotat d’una centraleta bidireccional amb 
capacitat per a 8 zones. 
L’edifici es dotarà de tots els elements necessaris de detecció per evitar possibles intrusions. Els 
diferents elements estan grafiats en els plànols adjunts 12.9, però com a criteri general s’han 
col•locat detectors volumètrics en els diferents accessos. 
En les zones on existeixen finestres es col•locaran mes detectors volumètrics per cobrir-les.  
La central automàtica de seguretat serà microprocessada amb teclat de comandament incorporat, 
codi d'accés, pantalla amb display LCD per visualització de incidències, sortida per transmissió 
d'alarma a distància, transmissor telefònic, mòdul d'alimentació, proves i senyalització, mòdul 
horari i pla d'alarma dia-nit, sirena electrònica de dos tons, mòdul per a connexió a central de 
control instal·lacions de seguretat, font d'alimentació i bateries estanques de Ni / Cd d'emergència 
per funcionament d'1 hora en alarma i 72 hores en repòs. 
 

 MC 6.14 Circuit tancat de televisió 

Es preveu la instal·lació d’un circuit tancat de televisió, CCTV, format per un vídeo gravador, 
monitor i càmeres en color.  
L’objectiu es tenir vigilat els accessos, així com les aules d’informàtica. 
El sistema serà controlat per un multiplexor i vídeo gravador digital integrat en un sol equip i un 
monitor de 17”. Normalment les càmeres es monitoritzaran des de la recepció on es troben la 
central d’alarmes i la central de detecció d’incendis. 
Es col·loquen un total de 17 càmeres, 11 interiors i 6 exteriors, repartides uniformement per tal de 
donar una cobertura global de tot l’edifici. S’utilitzen càmeres del tipus: 

- Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/4'', resolució 460 línies, zoom 
òptic x22 i zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 

24 Vac, receptor de telemetria multiprotocol, per a ús exterior, amb bombolla transparent o 
fumada i amb suport muntat penjat 

 

En les partides corresponents del pressupost es pot veure mes àmpliament les característiques 
d’aquests equips. En els plànols 12.9 es pot veure la distribució dels diferents elements que 
composen la instal·lació.  
 

 MC 6.15 Escomeses i serveis 

L’edifici compta actualment amb escomeses de subministrament d’aigua potable, escomesa que 
es considera utilitzable i suficient per al nou ús previst de l’edifici, considerant l’ús de l’edifici 
original i els seus consums quotidians. 

L’edifici també compta actualment amb escomesa de subministrament d’electricitat i connexió a 
la xarxa de sanejament, però l’adequació i canvi d’ús de l’edifici exigeix la realització de nous 
punts de subministrament i connexió a aquestes xarxes de serveis. 

L’escomesa de subministrament d’electricitat no és considera suficient, i per tant s’ha revist la ne-
cessitat d’instal·lar una nova escomesa, a alimentar des d’una nova estació transformadora a im-
plantar en la proximitat de l’edifici. No s’han realitzat tràmits amb les companyies subministra-
dores al respecte, per tant la reserva d’espai per a la mateixa es realitza a efectes de previsió. 

L’edifici no disposa actualment de subministrament de gas natural, i no s’ha previst la seva ne-
cessitat en els nous usos de l’edifici.  

L’edifici tampoc no disposa de connexió de subministrament de telefonia i dades, que caldrà 
contractar de nou. 

La connexió a la xarxa de sanejament es renovarà, aprofitant la construcció d’un nou vial al llarg 
del límit est del solar. Les noves connexions seran de tipus separatiu, per aigües grises i pluvials. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 EDIFICACIÓ 
Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica 
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació 

Ús de l’edifici  

Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
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SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Normativa dels sistemes constructius de l’edifici 

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

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 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en 
ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para 
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 

MN 2 URBANITZACIÓ 
General 

 
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 29/2/2012) 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010) 

Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006) 
Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos (BOE 28/03/2006)  

RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II (BOE 17/12/2004) 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana. (DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) (DOGC núm. 2043 
de 28/04/1995) 

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007) 

Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 
 

Vialitat 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC . “Secciones de firme”, de la instrucción de 
Carreteras.(BOE 12/12/2003) 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de 
carreteras. (BOE 12/12/2003) 

Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE 2/02/2000) 

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC  “Drenaje superficial” (BOE 23/05/1990) 

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de 
construcción, ensayos de tipo,marcado, control de calidad. 

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 
respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos  del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes  relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) Modificacions i derogacions: veure 
anàlisi jurídic al format HTML del BOE 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP núm. 122 de 
22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

Genèric d’instal·lacions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les 
proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el 
punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003) 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003) 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano. 
(BOE 21/02/2003) 

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

Hidrants d’incendi 

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” . (BOE 14/12/1993) 
 

Xarxes de sanejament

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. (DOGC 29/05/2003) 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 
urbanes. (BOE 20/12/1995) 

Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”.(BOE 
23/09/1986) 

Àmbit  municipal o supramunicipal: 
Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. (Àrea metropolitana de Barcelona) (BOPB 14/06/2004) 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona .Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials. (BOPB 
6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999) 
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Xarxes de distribució de gas canalitzat 

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
complementarias”: (BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos” 
derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de instalaciones de 
energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió 

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 

 
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa 
i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
Baixa Tensió 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa 
i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 
 

Centres de Transformació 

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación”  (BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa 
i a les instal·lacions d’enllaç (DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
 

Enllumenat públic 

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008) 
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado 
exterior. (BOE 18/09/2002) 
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

Xarxes de telecomunicacions

Especificacions tècniques de les Companyies 

 

MN 3 ALTRES 
Llistat d’ordenances urbanístiques vigents al Terme Municipal de Santa Coloma de Gramenet  

D’àmbit Metropolità 

Ordenances Urbanístiques d’àmbit Metropolità - PGM 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació – PGM 
Ordenances Metropolitanes de Rehabilitació - PGM 
Ordenances Metropolitanes de Publicitat - PGM 

Modificacions de les Ordenances Urbanístiques del PGM a l’àmbit de Santa Coloma de Gramenet 
Modificació de les Ordenances Metropolitanes de l’edificació i les Normes Urbanístiques del PGM pel que fa al nombre màxim 
d’habitatges per parcel.la i a les condicions dels estacionaments i aparcaments al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet 
(data aprovació: 19-11-2008; DOGC núm. 5270 de 02-12-2008) 
Modificació de l’article 24 de les Ordenances Metropolitanes de al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 
(data aprovació: 05-06-1996; DOGC núm. 2229 de 12-07-1996) 
 

D’àmbit Municipal 

Ordenances Urbanístiques pròpies del municipi 
Ordenança municipal sobre tancaments lleugers al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. (data aprovació: 29-06-1989; 
BOPB núm. 256 de 26-10-1989) 
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CN. COMPLIMENT NORMATIVA 

CN SI Justificació del Document Bàsic  “SI Seguretat en cas d’incendi” 
Aquest apartat, juntament amb la documentació gràfica corresponent 12.08 té per objecte la 
descripció i estudi de les mesures contra incendis de la nova seu de Grameimpuls. 
 
A l’annex AN7 s’adjunta fitxa justificativa del compliment del “SI Seguretat en cas d’incendi. 
 
La normativa d’aplicació en matèria d’incendis serà: 

‐ Reial Decret 314/2006, de 17 de març paper que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 28 
Març. N º 74) el DB-SI en concret. 

‐ Reial Decret 2267/2004, del 3 de Desembre de 2004, Reglament de Seguretat contra Incendis en 
Establiments industrials. 

‐ Llei 3 / 2010 de 18 de Febrer, de prevenció i Seguretat en Matèria d'Incendis en Establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 

‐ Reial decret 560/2010 de 7 de maig. 
‐ Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE IPF-IFA. 
‐ Regles Tècniques del CEPREVEN (Centre de prevenció de Danys i Pèrdues). 
‐ Norma UNE-EN 671-1:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides (BIES 

25mm). 
‐ Norma UNE-EN 671-2:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues planes (BIES 45 

mm). 
‐ Norma UNE 23.091 de mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. 
‐ Norma UNE 23.400 per ràcords de connexió de 25, 45, 70 i 100 mm. 
‐ Norma UNE 23410-1:1994 sobre Llances-filtre d'aigua per a la lluita contra incendis. 
‐ Norma UNE 23.500:1990 per a sistemes d'abastament d'aigua contra incendis. 
‐ Norma UNE-EN 12845:2004 sobre Sistemes de ruixadors automàtics. Disseny, instal·lació i 

manteniments. 
‐ Norma EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Components per a sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
‐ Normes UNE 23-405-90, 23-406-90 i 23-407-90 per hidrants. 
‐ Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepció de les instal·lacions de polsadors manuals d'alarma 

d'incendi. 
‐ Normes UNE 23.032, 23.033, 23.034 i 23.035 sobre Seguretat contra incendis. 
‐ Normes UNE-EN 1363, 1364, 1365, 1366, 1634 i 13.381 sobre Assaigs de resistència al foc. 
‐ Norma UNE-EN 13501 sobre Classificació en funció del comportament davant del foc dels 

productes de construcció i elements per a l'edificació. 
‐ Normes UNE EN 1182, 1187, 1716, 9239-1, 11.925-2, 13.823, 13.773, 13.772, 1101, 1021-1, 1021-

2 i 23.727 sobre Assaigs de Reacció al foc. 
‐ Norma UNE-EN 26.184 sobre Sistemes de protecció contra explosions. 
‐ Norma UNE-EN 3-7:2004 sobre Extintors portàtils d'Incendis. 
‐ Normes UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 i 23.507 per a sistemes d'extinció per 

aigua polvoritzada. 
‐ Normes UNE 23.521, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525 i 23.526 per a sistemes d'extinció per escuma 

física de baixa expansió. 
‐ Normes UNE 23.541, 23.542, 23.543 i 23.544 per a sistemes d'extinció per pols. 
‐ Normes UNE 23.585 i 12.101 sobre Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. 
‐ Normes UNE-EN 1125, 179, 1154, 1155 i 1158 sobre Ferratges i dispositius d'obertura per a  

‐ portes resistents al foc. 
‐ Normes UNE 23033-1, 23.034 i 23.035-4 sobre Senyalització a la Seguretat contra incendis. 
‐ Norma de 54-1-2-3-4-5-10-11sobre Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
‐ Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d'Aigua. 
‐ Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
‐ Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 

en les obres. 
‐ Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 
‐ Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 

per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
‐ Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
‐ Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

Instruccions Tècniques Complementàries 
‐ SP 121:2012 Nombre de façanes accessibles  
‐ SP-133:2016 Compartimentació de recorreguts descendents i ascendents en escales 

d’evacuació 
‐ SP-134:2016 Condicions per a la consideració de l’accés a una escala com a sortida de 

planta 
‐ SP 136:2017 Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de  protecció passiva 

contra incendis 
 

1. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI 

1.1. PROPAGACIÓ INTERIOR (SI 1) 

1. COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI 
Segons la taula 1.1 de la secció SI 1 del CTE, per a un edifici d’ús Docent amb més d’una planta, 
la superfície construïda en tot el sector d’incendis no ha de ser superior als 4.000 m2. 
La rehabilitació de l’edifici existent, pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit Sant, i el nou nucli de 
instal·lacions, que albergarà la seu de Grameimpuls, estarà format per 3.649,46 m2 de superfície 
construïda, distribuïda en planta semisoterrani, planta baixa, planta primera, planta segona i planta 
sota coberta. Per tal de donar compliment a la taula 1.1 mencionada anteriorment, aquesta superfície 
es trobarà dividida en diferents sectors d’incendi, tots ells de superfície inferior a 4.000 m2. 
 

Per tant els sectors d’incendi considerats en l’edifici seran els següents: 
 Sector A: Antic Pavelló B (2.862,30 m2) 
 Sector B: Nou nucli de comunicació vertical (244,17 m2) 
 Sector C: Nucli de comunicació vertical existent (166,10 m2) 
 Sector D: Sala polivalent (Fase II) (164,17 m2)  

 

Segons la taula 1.2 de la secció SI 1 del CTE, la resistència al foc de les parets i sostres que 
delimitin els sectors d’incendis per a un ús Docent d’alçada d’evacuació menor de 14 m, en planta 
sobre rasant han de ser de EI 60 i en planta sota rasant han de ser de EI 120.  
Per a la Sala polivalent –antic dipòsit- (Fase II de la intervenció en l’edifici, no inclosa en el 
present projecte) s’assigna l’ús de pública concurrència, i per tant, per una alçada d’evacuació 
menor de 14m, la resistència al foc haurà de ser EI 90 (En realitat, se li exigirà EI 120 per garantir 
la protecció amb l’escala sectoritzada). 
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Per tant, la resistència al foc requerida per a cada sector d’incendis de l’edifici serà: 

Nom del sector Ús del sector Resistència al foc requerida 

Sector A Aules i administració EI 60 - 120 

Sector B Escala B EI 120 

Sector C Sala polivalent EI 90 

 
Les portes de pas entre dos sectors d’incendi diferenciats compliran com a mínim amb EI2 t-C5, 
essent t la meitat del temps de resistència al foc requerida a la paret en la que es trobi. 
Amb tot el anterior, es dóna compliment al punt 1 de la secció SI 1 del CTE. 
 

2. LOCALS DE RISC ESPECIAL. 
Per donar compliment al punt 2 i a la taula 2.1 del CTE, en l’edifici del Pavelló B, s’han considerat 
els següents locals de risc especial: 
 

Nom del sector Ús del sector Superfície / Volum Risc intrínsec  

LRE 1 Quadre instal·lació elèctrica [sala 4.6] 17,64 m2 BAIX  

LRE 2 Instal·lacions i magatzem [4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11] 160 m3 BAIX  

 
 

No es considera local de risc especial la sala d’instal·lacions B (sala 4.7), ja que, malgrat tenir una 
superfície de 59,41 m2, només allotjarà 3 recuperadors de calor, els quals no tenen la 
consideració de calderes ni climatitzadors. La seva potència elèctrica és: 2 x 1,75 kW i 1,10 kW. 
Tampoc es considera local de risc especial la sala d’instal·lacions situada al sotacoberta de l’ala 
sud de l’edifici, donat que només hi haurà 2 recuperadors de calor, de potència elèctrica 3,0 i 5,0 
kW. 
Els climatitzadors es situen a l’exterior de l’edifici, a nivell de carrer, en un espai delimitat amb 
accés restringit però sense constituir “local” (no té sostre, només paraments verticals). Per tant, 
tampoc constitueix sector d’incendis. 
Les unitats interiors de tractament de l’aire (UTA) es distribueixen al llarg dels espais a climatitzar 
i els passadissos respectius, sense concentrar-se en cap local específic. Per tant, tampoc 
constitueixen sector d’incendis. 
 
A continuació es recull la relació de quadres elèctrics i la seva potència: 

QUADRE PRINCIPAL 
Potència instal∙lada edifici principal  322,50 kW 
Potència instal∙lada edifici annex (previsió)  80,00 kW 
TOTAL POTÈNCIA INSTAL∙LADA EDIFICI  402,50 kW 

SUBQUADRES 
Planta Semi‐soterrani Serveis Comuns  90,05 kW 
 ‐ Subquadre Ascensor  10,00 kW 
 ‐ Subquadre Grup PCI  15,00 kW 
 ‐ Subquadre CPD  20,00 kW 
Planta Semi‐soterrani Clima  112,20 kW 
Planta Baixa  44,35 kW 

Planta Primera  40,05 kW 
Planta Segona  35,85 kW 
Edifici annex (previsió)  80,00 kW 

 

Per tant, només constitueix local de risc especial l’espai on estan situats el quadre principal i el 
subquadre de la planta semi-soterrani (ambdós situats a la sala 4.6, LRE1). 
 
Les característiques de locals de risc especial abans identificats, segons el seu nivell de risc 
intrínsec, hauran de complir l’especificat a la taula següent: 
 
Característica Risc baix 

Resistència al foc de l’estructura portant R 90 
 

Resistència al foc de les parets i sostres que separen la zona de la 
resta de l’edifici EI 90 

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI2 45-C5 

Màxim recorregut fins alguna sortida del local ≤ 25 m 

 
 

3. ESPAIS OCULTS. PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS DE COMPARTIMENTACIÓ 
D’INCENDIS 

Els patinets d’instal·lacions, quan són considerats càmeres no estanques, limitaran a 3 plantes o 
10 m el seu desenvolupament vertical, sempre que en el seu interior es trobin elements amb una 
classe de reacció al foc inferior a B-s3, d2 y BL-s3, d2. 
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis s’ha de mantenir en 
els punts en que dits elements són travessats per elements de les instal·lacions, quedant exclo-
ses les penetracions de secció de pas inferior a 50 cm2. 
Els dispositius de sectorització poden ser elements de obturació automàtica de la secció de pas o 
dispositius intumescents d’obturació que garanteixin en aquest punt la resistència al foc requeri-
da, o elements passants que aportin la resistència al foc requerida. 
En l’espai sotacoberta i en la resta de cel-rasos de gran alçada s’instal·laran detectors de fums, 
donada la seva gran dimensió i la presència d’una estructura de fusta en el cas de la coberta. 
 
 

4. REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I MOBILIARI. 
Els elements constructius hauran de complir els condicions de reacció al foc que s’estableixen en 
la taula 4.1 de la secció SI 1 del CTE, que en el cas de l’edifici de la nova seu de Grameimpuls 
seran: 
 
Situació de l’element Sostres i parets Terres

Zones ocupables C-s2,d0 EFL 

Passadissos i escales protegides B-s1,d0 EFL-s1 

Recintes de risc especial B- s1, d0 BFL-s1 
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1.2. PROPAGACIÓ EXTERIOR (SI 2) 

1. MITGERES I FAÇANES 
L’edifici no té parets mitgeres, ja que és una edificació aïllada. La separació mínima amb l’edifici 
més proper és de 5,7 m, superior als 3 metres que exigeix el SI 2. 
 
Per tal de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi a través de la façana entre 
dos sectors d'incendi o cap a una escala protegida des d'altres zones, els punts de les seves 
façanes que no siguin almenys EI 60 han d'estar separats la distància mínima ‘d’ en funció de 
l’angle ‘α’ que formen les dues façanes: 

α  0º (façanes 
enfrontades) 

45º  60º  90º  135º 180º 

d (m)  3,00  2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

En l’edifici de Grameimpuls, les obertures de les façanes entre el nucli d’escales B (escala protegida) i 
el sector d’incendis A garanteixen una separació mínima superior a les distàncies anteriors. 

Al present projecte no hi ha risc de propagació vertical de l'incendi per façana entre dos sectors 
d'incendi, ni entre una zona de risc especial alt i altres zones més altes de l'edifici, ni cap a una 
escala protegida o cap a un passadís protegit des d'altres zones. 

La classe de reacció al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superfície de l'acabat 
exterior de les façanes o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes 
façanes puguin tenir, serà B-s3, d2 fins a una alçada de 3,5 m com a mínim, en les façanes 
l'arrencada inferior sigui accessible al públic des de la rasant exterior o des d'una coberta, i en 
tota l'altura de la façana quan aquesta excedeixi de 18 m, amb independència d'on es trobi la 
seva arrencada. 

2. TEULADES 
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior de l'incendi per la coberta, ja sigui entre 
dos edificis confrontants, ja sigui en un mateix edifici, aquesta tindrà una resistència al foc REI 60, 
com a mínim, en una franja de 0,50 m d'amplada mesurada des de l'edifici confrontant, així com 
en una franja de 1,00 m d'amplada situada sobre la trobada amb la coberta de tot element 
compartimentador d'un sector d'incendi o d'un local de risc especial alt. Com a alternativa a la 
condició anterior es pot optar per perllongar la mitgera o l'element compartimentador 0,60 m per 
sobre de l'acabat de la coberta. 

La separació entre les cobertes del sector d’incendis A i el nucli d’escales B garanteix la franja de 
separació mínima en vertical de 0,60 cm amb una resistència al foc REI 60. 

Els materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones de coberta 
situades a menys de 5 m de distància de la projecció vertical de qualsevol zona de façana, de la 
mateixa o d'un altre edifici, la resistència al foc dels quals sigui menor de EI 60, incloent la cara 
superior dels voladissos si tenen un voladís superior a 1 m, així com les lluernes, claraboies i 
qualsevol altre element d'il·luminació o ventilació, han de pertànyer a la classe de reacció al foc 
BROOF (t1). 

1.3. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA (SI 6) 

1. ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS 
D’acord amb la taula 3.1 del SI 6, la resistència al foc suficient dels elements estructurals de 
l’edifici serà la que es descriu a continuació, per un edifici d’ús docent i d’alçada d’evacuació 
inferior a 15 m: 
 En plantes sobre rasant: R 60. 
 En planta sota rasant: R 120. 

 
En els casos que un mateix sector tingui plantes sobre i sota rasant (segons terminologia del CTE 
– SI, entenent sector sota rasant aquell que impliqui evacuació ascendent superior a 1,5m d’altura 
a salvar), tot el sector es considerarà sota rasant a efectes de determinar la resistència al foc. Per 
tant, en el projecte de la nova seu de Grameimpuls, no hi ha sectors d’incendi sota rasant a 
efectes d’evacuació. 
 
La resistència al foc suficient dels elements estructurals de les zones de risc especial integrades 
en l’edifici serà: 
 Locals de risc especial baix: R 90. 

 
L'estructura principal de les cobertes lleugeres no previstes per a ser utilitzades en l'evacuació dels 
ocupants i l'altura respecte de la rasant exterior no excedeixi els 28 m, així com els elements que 
únicament sustentin aquestes cobertes, podran ser R 30 quan la seva decisió no pugui ocasionar 
danys greus als edificis o establiments pròxims, ni comprometre l'estabilitat d'altres plantes inferiors 
o la compartimentació dels sectors d'incendi.  
A aquests efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega permanent deguda 
únicament al seu tancament no excedeixi d'1 kN / m². Igualment, l'existència d'un sostre amb una 
resistència al foc EI t situat sota una coberta a la qual li sigui exigible una resistència al foc R t fa 
innecessari que la coberta aporti aquesta resistència, sempre que el risc d'incendi en l'espai o 
cambra existent entre el sostre i la coberta pugui considerar nul. 
 
Per tant, en el projecte de la nova seu de Grameimpuls, la coberta de teula a quatre aigües tindrà 
la consideració de coberta lleugera, i per tant la seva resistència al foc serà R 30. 
Els elements estructurals d'una escala protegida o d'un passadís protegit que estiguin continguts 
en el recinte d'aquests, seran com a mínim R 30. 
 

2. ELEMENTS ESTRUCTURALS SECUNDARIS 
En el projecte de la nova seu de Grameimpuls no hi ha elements estructurals que tinguin la 
consideració de secundaris. 
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2. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS (SI 3) 

2.1. OCUPACIÓ PREVISTA 

El càlcul d’ocupació del nou pavelló B es realitza seguint els criteris establerts en el SI-3 del DB-
SI. La ocupació total del nou pavelló B és 1.028 persones (930 en la fase 1 present).  
 
L’ocupació es calcula utilitzant com a paràmetres de referència els que s’estableixen en l’apartat 
2 de la secció SI 3 per a ús Docent (i Pública Concurrència en el cas de la Sala polivalent). 
D’aquesta forma l’ocupació de l’edifici serà la següent: 
 

Zona Ús Superfície (m2) Densitat 
(pers./m2) 

Ocupaci
ó (pers.) 

Planta 
Semisoterran

i 

ESPAIS COMUNS 

1.1 Circulacions - zona de pas 167,77 m2   1/10 17 

1.2 Nucli comunicacions existent 17,78 m2   1/10 2 

1.3 Nou nucli de comunicacions 47,48 m2   1/10 5 

1.4 Escala doble espai 4,70 m2   1/10 1 

1.5 Vending 27,98 m2   1/10 3 

ZONA DOCÈNCIA         

2.1 A45 - Aula gestió 1 (45m2) 44,88 m2 1/1,5 30 

2.2 A45 - Aula gestió 2 (45m2) 55,89 m2 1/1,5 37 

2.3 A45 - Aula gestió 3 (45m2) 46,33 m2 1/1,5 31 

2.4 T60 - Taller dinamit/socio 1  (60m2) 59,09 m2 1/1,5 40 

2.5 I45 - Aula informàtica 1  (45m2) 45,48 m2 1/1,5 30 

ZONA ADMINISTRATIVA         

3.1 SP - Sala Professors 18,98 m2   1/5  4 

3.2 OF - Office 16,05 m2   1/5  3 

SERVEIS I INSTAL·LACIONS         

4.1 wcH - Serveis Homes 8,12 m2   1/3  3 

4.2 wcD - Serveis Dones 9,36 m2   1/3  3 

4.3 wcA - Servei A 4,70 m2   1/3  1 

4.4 wcB - Servei B 6,52 m2   1/3  1 

4.5 M - Magatzem 15,18 m2   1/40 1 

4.6 
Sala instal·lacions A - Quadres 

elèctrics 
18,47 m2 ocupació nul·la 

4.7 Sala instal·lacions B 49,65 m2 ocupació nul·la 

4.8 Quadre elèctric ascensor 5,46 m2 ocupació nul·la 

4.9 Grup Pressió BIE's - Armaris aigua 6,31 m2 ocupació nul·la 
4.1
0 

CPD - Centraletes 5,86 m2 ocupació nul·la 

4.1
1 Circulacions - zona de pas 11,71 m2 ocupació nul·la 

Ocupació planta Semisoterrani 212

Planta Baixa 

ESPAIS COMUNS         

1.1 Circulacions - zona de pas 126,53 m2   1/10 13 

1.2 Nucli comunicacions existent 21,40 m2   1/10 2 

1.3 Nou nucli de comunicacions 15,00 m2   1/10 2 

1.4 Escala 1 - Escala doble espai 14,14 m2   1/10 1 

1.5 Rec - Recepció 39,77 m2   1/10 4 

1.6 Foyer 39,56 m2   1/10 4 

ZONA DOCÈNCIA         

2.1 A45 - Aula gestió 4 (45m2) 45,74 m2 1/1,5 30 

2.2 A60 - Taller dinamit/socio 2  (60m2) 96,28 m2 1/1,5 - 1/5 48 

2.3 I45 - Aula informàtica 2  (45m2) 72,96 m2 1/1,5 49 

2.4 I45 - Aula informàtica 3  (45m2) 47,66 m2 1/1,5 32 

2.5 B - Sala d'Estudi 39,26 m2   1/5  8 

ZONA ADMINISTRATIVA         

3.1 AD - Pool d'administració 75,67 m2   1/5  15 

3.2 DD - Despatx de Direcció 15,82 m2   1/5  3 

SERVEIS I INSTAL·LACIONS         

4.1 wcH - Serveis Homes 16,49 m2   1/3  5 

4.2 wcD - Serveis Dones 23,04 m2   1/3  8 

SALA POLIVALENT [FASE 2]         

5.1 Sala Polivalent 147,65 m2 1/1,5 98 

Ocupació planta Baixa 322

Planta Primera

ESPAIS COMUNS         

1.1 Circulacions - zona de pas 117,24 m2   1/10 12 

1.2 Nucli comunicacions existent 21,49 m2   1/10 2 

1.3 Nou nucli de comunicacions 19,50 m2   1/10 2 

ZONA DOCÈNCIA         

2.1 A45 - Aula gestió 5 (45m2) 47,01 m2 1/1,5 31 

2.2 A45 - Aula gestió 6 (45m2) 48,62 m2 1/1,5 32 

2.3 A45 - Aula gestió 7 (45m2) 77,51 m2 1/1,5 - 1/5 36 

2.4 A45 - Aula gestió 8 (45m2) 44,97 m2 1/1,5 30 

2.5 A45 - Aula gestió 9 (45m2) 44,96 m2 1/1,5 30 

2.6 A60 - Taller dinamit/socio 3  (60m2) 81,00 m2 1/1,5 - 1/5 39 

2.7 I45 - Aula informàtica 4  (45m2) 72,29 m2 1/1,5 - 1/5 35 

2.8 I45 - Aula informàtica 5  (45m2) 45,19 m2 1/1,5 30 

ZONA ADMINISTRATIVA         

3.1 Tut/Reu - sala de tutoria o reunions 16,79 m2   1/10 2 

SERVEIS I INSTAL·LACIONS         

4.1 wcH - Serveis Homes 10,00 m2   1/3  3 

4.2 wcD - Serveis Dones 12,90 m2   1/3  4 

Ocupació planta Primera 288
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Planta Segona 

ESPAIS COMUNS         

1.1 Circulacions - zona de pas 117,24 m2   1/10 12 

1.2 Nucli comunicacions existent 21,49 m2   1/10 2 

1.3 Nou nucli de comunicacions 19,50 m2   1/10 2 

ZONA DOCÈNCIA         

2.1 A45 - Aula gestió 10 (45m2) 45,92 m2 1/1,5 31 

2.2 A45 - Aula gestió 11 (45m2) 48,62 m2 1/1,5 32 

2.3 A45 - Aula gestió 12 (45m2) 44,99 m2 1/1,5 30 

2.4 A45 - Aula gestió 13 (45m2) 77,65 m2 1/1,5 - 1/5 37 

2.5 T250 - Aula SEFED 250m2 249,87 m2   1/5  50 

ZONA ADMINISTRATIVA         

3.1 
Tut/Reu - sala de tutoria o 

reunions 
16,79 m2   1/10 2 

SERVEIS I INSTAL·LACIONS         
4.1 wcH - Serveis Homes 10,00 m2   1/3  3 

4.2 wcD - Serveis Dones 12,90 m2   1/3  4 

Ocupació planta Segona 205
OCUPACIÓ TOTAL TEÒRICA 1.027

 

1. NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 
Segons la secció SI 3 del CTE quan es disposa de més d’una sortida alternativa, la longitud dels 
recorreguts fins una sortida de planta, no ha de superar els 50 m, i la longitud dels seus recorre-
guts des de tot origen d’evacuació fins arribar a un punt des del qual existeixin com a mínim dos 
recorreguts alternatius no excedirà de 25 m. 
 
En la planta de sortida de l’edifici la longitud del recorregut des del desembarcament de l’escala 
d’evacuació fins a una sortida d’edifici, no pot excedir els 15 m. 
 
Al nou Pavelló B, les dues plantes pis es troben unides a la planta baixa a través de dues escales 
protegides (nou nucli de comunicacions ‘B’ i escala ‘A’ existent a l’edifici). Tant la planta 
semisoterrani com la planta baixa de l’edifici disposen de varies sortides directes a l’exterior a 
menys de 15m del desembarcament de dites escales.  
 
D’aquesta forma l’establiment complirà amb els requisits normatius exposats anteriorment i com 
medis d’evacuació, de les següents sortides: 
 

Zona Sortida 
Planta (SP) 

Sortida 
Edifici (SE) 

Longitud 
recorreguts 

Planta Semisoterrani 0 3 <50 
Planta Baixa 1 3 <50 
Planta Primera 2 0 <50 
Planta Segona 2 0 <50 
 

En la documentació gràfica s’indiquen tots els recorreguts d’evacuació.  
 

2. DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 
Per tal de poder realitzar el dimensionat dels recorreguts d’evacuació del nou Pavelló B, s’ha de 
tenir en compte l’ocupació de l’edifici calculada anteriorment i l’assignació dels ocupants per a 
cada escala segons els criteris següents: 
 PP: Per proximitat. 

D’aquesta forma l’assignació dels ocupants a cada escala serà la següent: 

Núm. de planta Escala A Escala B Escala C 
Planta Baixa 0 0 18 
Planta Primera 95 193 0 
Planta Segona 97 108 0 
Total 192 301 18 
 
HIPÒTESI	DE	BLOQUEIG	
El SI 3, secció 4 determina que quan en una zona, en un recinte, en una planta o en l'edifici hagi 
d'existir més d'una sortida, considerant també com a tals els punts de pas obligat, la distribució 
dels ocupants entre elles a efectes de càlcul s'ha de fer suposant inutilitzada una de elles, sota la 
hipòtesi més desfavorable. 

En el cas de la nova seu de Graimpuls, la hipòtesi més desfavorable és la que implica considerar 
l’escala B (nou nucli de comunicacions) com a inutilitzada a nivell de planta primera, de manera que 
la totalitat de la planta primera i part de la segona han d’evacuar a través de l’escala A: 

Núm. de planta Escala A Escala B Escala C 
Planta Baixa 0 0 18 
Planta Primera 288 0 0 
Planta Segona 97 108 0 
Total 385 108 18 
 
A continuació es realitzarà el càlcul de l’amplada mínima que han de disposar els diferents 
recorreguts d’evacuació existents a l’edifici. 
 

PORTES,	PASSOS,	PASSADISSOS	I	RAMPES	
Per donar compliment als criteris de la taula 4.1 de la Secció SI 3 del CTE, el dimensionat de les 
portes, passos, passadissos i rampes ha de tenir en compte els següents criteris: 

Portes i passos    Passadissos i rampes 
A ≥ P/ 200 ≥ 0,8 m    A ≥ P/ 200 ≥ 1 m 
 

On: 
A = amplada de l’element. 
P = número de persones assignades a aquest element d’evacuació 
 
 
CÀLCUL	DE	LES	PORTES	CONSIDERADES	SORTIDA	DE	PLANTA	
L’amplada de les portes de les escales a cada planta, han de complir els requisits que es 
descriuen a continuació: 
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 Escala A Escala B Escala C 

Planta Ocup. Ample 
requerit 

Ample 
projecte Ocup. Ample 

requerit  
Ample 

projecte Ocup. Ample 
requerit 

Ample 
projecte 

Planta Baixa 0 - - 0 - - 18 0,09 (*) 1,50 
Planta Primera 95 0,47 (*) 1,60 193 0,96    . 1,50 0 - - 
Planta Segona 97 0,48 (*) 1,60 108 0,54 (*) 1,50 0 - - 
 
(*) L’amplada mínima de les portes ha de ser 0,80 m 

 
CÀLCUL	DE	LES	PORTES	DE	SORTIDA	A	L’EXTERIOR	
Per calcular l’amplada de les portes de sortida a l’exterior, en planta baixa, s’ha de tenir en 
compte la hipòtesis de bloqueig i per tant, han de complir els requisits d’hipòtesis de bloqueig, 
que es descriuen a continuació: 
 

Porta Planta Nombre de 
persones 

Amplada 
porta 

requerida 

Amplada 
porta 

existent 

S1 Semisoterrani 294 1,47   . 2,40 

S2 Semisoterrani 86 0,43 (*) 2,00 

S3 Semisoterrani 40 0,20 (*) 2,00 

S4 Baixa 404 2,02   .  3,20 

S5 Baixa 9 (+98 futura 
sala polivalent) 0,54 (*) 2,85 

S6 Baixa 98 0,49 (*) 1,60 
 
(*) L’amplada mínima de les portes ha de ser 0,80 m 
 
D’aquesta forma l’amplada de les portes, passos, passadissos i rampes que formen part dels 
recorreguts d’evacuació del nou Pavelló B compleixen amb les dimensions requerides en la taula 
4.1 de la Secció SI 3 del CTE. 
 
VIES	D’EVACUACIÓ	VERTICALS	
Per donar compliment als criteris de la taula 4.1 de la Secció SI 3 del CTE, el dimensionat dels 
elements d’evacuació es realitza tenint en compte les hipòtesis següents: 
 
Escales no protegides (evacuació descendent): 
A ≥ P/160 
 
Escales protegides: 
E ≤ 3S + 160 As 
 
On, 
E = suma dels ocupants assignats a l’escala en la planta considerada més la dels situats per sobre o per 
sota d’ella, fins a la planta de sortida de l’edifici segons es tracti per una escala per l’evacuació descendent 
o ascendent respectivament.  
S = superfície útil del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen mes P 
persones. Inclou la superfície dels trams, replans i altiplans. 

A = amplada de l’element. 
As = amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici. 
P= numero total de persones que es te previst que passin per aquest punt. 
 
Si tenim en compte l’exposat anteriorment, amb l’assignació dels ocupants i la superfície dels 
recinte de les escales, es calcula l’amplada mínima que ha de tenir cadascuna d’elles. 
 
ESCALA A - EXISTENT (protegida) 
E ≤ 3S + 160 As 
 

Número de planta ESCALA A 
(no protegida) 

S 
(m2) 

As 
(m) 

E 

Planta Segona 97 21,50 1,20 386 
Planta Primera  (acum.) 192 21,50 1,20 386 
 

El dimensionat de l’escala compleix els mínims requerits. 
 
ESCALA B – NOU NUCLI (protegida) 
E ≤ 3S + 160 As 
 

Número de planta ESCALA B 
(protegida) 

S 
(m2) 

As 
(m) 

E 

Planta Segona 108 33,65 1,30 410 
Planta Primera  (acum.) 301 33,65 1,30 410 
 

El dimensionat de l’escala compleix els mínims requerits. 
 
 
Aplicant la hipòtesi de bloqueig: 
ESCALA A - EXISTENT ( protegida) 
E ≤ 3S + 160 As 
 

Número de planta ESCALA A 
(protegida) 

S 
(m2) 

As 
(m) 

E 

Planta Segona 97 21,50 1,20 386 
Planta Primera  (acum.) 385 21,50 1,20 386 
 

El dimensionat de l’escala compleix els mínims requerits.  
 
 

3. PROTECCIÓ DE LES ESCALES 
D’acord amb el punt 5 de la secció SI 3, per a un ús docent, si l’alçada d’evacuació no supera els 
14 m (en el projecte del Pavelló B és 13,17 m), no cal que les escales per a l’evacuació 
descendent siguin protegides. 
De totes maneres, el nou nucli de comunicacions ‘B’ serà protegit, ja que és convenient per a la 
millor evacuació dels usuaris. 
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4. PORTES SITUADES ALS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 
Segons el punt 6 de la secció SI 3 del CTE, les portes previstes com a sortida d’edifici i les previs-
tes per l’evacuació de més de 50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical amb sistema de 
tancament, o be que no actuï quan hi hagi activitat en la zona, o bé que disposin d’un dispositiu 
fàcilment operable des del costat que provingui l’evacuació. 
L’obertura de les portes dels recintes de més de 50 persones i dels locals amb assignació 
d’ocupació superior a 100 persones serà en sentit de l’evacuació i amb barra antipànic. 
Les portes que es troben en els recorreguts considerats d’evacuació de l’edifici del Pavelló B, 
seran abatibles, d’eix de gir vertical i d’obertura fàcil en el sentit de l’evacuació, donant compli-
ment al punt 6 de la secció SI 3 del CTE. 
En la documentació gràfica s’indica el sentit d’obertura de totes les portes del recinte. 
 

5. SENYALITZACIÓ DELS MEDIS D’EVACUACIÓ 
Per donar compliment al punt 7 de la secció SI 3 del CTE, les sortides de recinte, planta i edifici, 
així com els recorreguts d’evacuació, disposaran de senyals situades de forma coherent i visibles 
des de tot origen d’evacuació, que compleixen amb l’indicat a la UNE 23033-1, conforme als 
següents criteris: 
 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol "SORTIDA". 
b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús 

exclusiu en cas d'emergència. 
c) Disposaran de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen 

d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals 
indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 
persones que accedeixi lateralment a un passadís. 

d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a 
error, també es disposaran els senyals abans citades, de manera que quedi clarament 
indicada l'alternativa correcta. 

e) Els recorreguts d’evacuació, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin 
induir a error en la evacuació disposaran el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc 
fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants. 
g) Les senyals seran fotoluminiscents i compliran el que estableixen les normes UNE 23035-

1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà 
conforme al que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 

 

6. CONTROL DE FUMS 
D’acord amb el punt 8 del SI 3, és necessari disposar d’ un sistema de control de fums en l’atri de la 
planta semi-soterrani, donat que el sector d’incendis del qual forma part té més de 500 ocupants. 
El seu disseny, càlcul, instal·lació i manteniment es realitzaran d’acord amb les normes UNE 
23584:2008, UNE 23585:2004 i UNE-EN 12101-6:2006, i constarà de detectors de fums i 
mecanismes d’apertura automàtica d’algunes de les finestres superiors de la seva façana. 
 

7. EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS EN CAS D’INCENDIS 
D’acord amb el punt 9 del SI 3, no es necessari disposar d’una zona de refugi perquè l’alçada 
d’evacuació, per a ús Docent, no és superior a 14 m (en el projecte de rehabilitació del Pavelló B 
és 13,17 m). 

3. INSTALACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (SI 4) 
3.1 . DOTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Segons la taula 1.1 de la secció SI 4 del CTE, la dotació de medis de protecció contra incendis de 
l’edifici segons el seu ús docent ha de ser de: 

Extintors manuals: 
L’edifici disposarà d’extintors d’eficàcia mínim 21A -113B, per donar compliment a la secció SI 4 
del CTE:  
- a 15m de recorregut a cada planta, com a màxim de de tot origen d’evacuació 
- als locals de risc especial 
Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de manera que la part superior 
de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del terra. 
Els extintors a utilitzar seran de pols per a les zones comunes i de CO2 per a zones on existeixi 
maquinària o quadres elèctrics. Es disposarà també del corresponent enllumenat d’emergència i 
senyalització mitjançant llums d’emergència i equips autònoms amb bateria. 
En la documentació gràfica s’indica la posició de tots els extintors previstos. 
Aquests equips s’ajustaran al Reglament d’Aparells a Pressió i les seves instruccions tècniques 
complementaries MIE-AP5, també a la UNE 23110. 

Boques d’incendi equipades: 
L’edifici disposarà de boques d’incendi equipades BIE-25, per donar compliment a la secció SI 4 
del CTE. Les mànegues contra incendis BIE-25 que cobriran la totalitat de l’establiment. El 
subministrament partirà d’una de les dues escomeses existents DN80 que caldrà revisar abans 
de posar en funcionament. La situació definitiva de totes les mànegues caldrà que siguin verifi-
cades i consensuades amb la direcció facultativa. 

Columna seca: 
No és perceptiva aquesta instal·lació al no excedir l’alçada d’evacuació de l’edifici els 24 m. 

Sistema de detecció: 
L’edifici disposarà de sistema de detecció, per donar compliment a la secció SI 4 del CTE. Es 
col·locaran sensors de fums òptics repartits per tot l’edifici per tal d’activar l’alarma contra incen-
dis de forma automàtica. El sistema de detecció d’incendis s’instal·larà a nivell de sostre en totes 
les plantes, donant compliment al establert en la UNE 23.007. També s’instal·laran sensors a 
l’interior de la cambra d’aire de la coberta inclinada i a l’interior dels cel-rasos de major alçada 
interior. 

Sistema d’alarma d’incendis: 
L’edifici disposarà de sistema d’alarma, per donar compliment a la secció SI 4 del CTE. 
Cadascuna de els plantes disposarà com a mínim d’un polsador d’alarma contra incendis, de 
manera que la distància màxima a recórrer fins al polsador no superi els 25 m.  
La central de detecció d’incendis es situarà a la recepció de l’accés principal, al nou nucli de 
comunicacions. 

Ascensor d’emergència: 
No és perceptiva aquesta instal·lació al no excedir l’alçada d’evacuació de l’edifici els 35 m. 

Hidrants d’incendis: 
No és perceptiva aquesta instal·lació al no excedir la superfície total construïda de 5.000m2. 
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3.2 SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 

Per donar compliment al punt 2 de la secció SI 4 del CTE, els medis de protecció contra incendis 
d’utilització manual que no siguin fàcilment visibles, disposaran senyals indicatives de la seva 
posició, segons es descriu a les UNEs: UNE 23033-1, UNE 23035-1, UNE 23035-2, UNE 23035-3 
i UNE 23035-4. 
 
Consideracions generals: 
Tots els aparells, equips sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra incendis, 
així com el seu disseny, l’execució, la posada en funcionament i el manteniment de les 
instal·lacions, compliran amb el descrit en el Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra 
Incendis aprovat pel RD 560/2010 (RIPCI). 
 

• Sistema automàtic de detecció de incendis: 
S’instal·larà un sistema de detecció de incendis a nivell de sostre en totes les plantes, donant 
compliment al establert en la UNE 23.007. 
 

• S’instal·laran polsadors manuals: 
Es col·locaran a prop de les sortides de emergència i punts estratègics per que es pugui donar 
avís. Sistema manual d’alarma d’incendis a base de polsadors situats segons plànol. Es dispo-
sarà un polsador d’alarma en cada sortida i la distància màxima a recórrer des de qualsevol punt 
fins a un polsador no superarà els 25 metres. 
 

• Extintors portàtils: 
Es col·locaran en tots els sectors de incendis. L’agent extintor utilitzat es selecciona de la taula I-1 
del RD 560/2010, per tant serà de pols ABC (Polivalent) en general i de anhídrid carbònic on hi 
hagin quadres elèctrics. Els extintors seran de eficàcia 21A 113B. Es disposarà d’un extintor fins 
400 m2 i un extintor de mes per cada 200 m2, o fracció en excessos. L’emplaçament dels 
extintors portàtils d’incendis permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles. El recorregut 
màxim horitzontal des de qualsevol punt del sector d’incendis fins l’extintor, no superarà 15 m. Els 
extintors portàtils estaran fixats en paraments verticals, de manera que la part superior del 
extintor quedi com a màxim a 1,70m del terra, en compliment amb l’article 6 del RD 560/2010. 
 

• Sistema de mànegues contra incendis: 
Seran del tipus boques de 25 mm, BIE-25. La pressió en la boquilla no serà inferior a 2 bar ni 
superior a 5 bar. La autonomia serà de 60 minuts i simultaneïtat de dos bies. La separació 
màxima entre bies serà de 50 m. La distancia des de qualsevol punt del local protegit fins la BIE 
mes pròxima no excedirà de 25 m, en compliment amb l’article 7 del RD 560/2010. 
 
Les BIES de 25 mm disposaran d’armari (opcional), debanadora axial, vàlvula de tancament 
manual o automàtica, manegues semirígida de 25 mm, llança-boquilla amb tancament i, si 
procedeix, un dispositiu de canvi de direcció de la manegues. 
La xarxa de canonades serà d’acer, convenientment protegida en front a la corrosió. Les 
derivacions a les BIE 25 mm de 1". 
 

La instal·lació de BIES complirà els següents requisits: 
‐ Estaran situades a menys de 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. 

‐ El radi d’acció d’una BIE es igual a la longitud de la manegues mes 5 m. Tots el sectors 
han d’estar coberts al menys per una BIE. 

‐ La separació màxima entre BIES serà de 50 m. 
‐ La distància màxima des de qualsevol punt fins la BIE mes pròxima serà de 25m. 
‐ Amb les dues BIES hidràulicament mes desfavorables en funcionament, cal mantenir 

durant una hora una pressió mínima en punta de llança de 2 bar. La pressió màxima serà 
de 5 bar. 

‐ Les BIES es col·locaran amb el costat inferior de la caixa que las contingui a 120 cm del 
terra. La caixa tindrà unes dimensiones de 80x60x25 cm. En la tapa se retolarà, de color 
vermell, la següent inscripció: TRENCAR EN CAS DE INCENDI. 

‐ Caldrà mantenir al voltant de cada boca de incendis equipada una zona lliure d’obstacles 
que permeti el accés i maniobra sense dificultat. 

‐ La disposició mes adequada es als distribuïdors, encreuaments de circulacions en passa-
dissos, accessos a escales, etc, de manera que possibiliten una actuació del tipus creuat. 

‐ Entre la pressa de la xarxa general i el peu de la columna s’instal·larà una clau de pas i 
una vàlvula de retenció. 

‐ Si la pressió i/o caudal de subministrament son insuficients s’intercalarà en el distribuïdor 
un dipòsit de 12 m3, un grup motobomba i un de pressió. El grup motobomba subministra-
rà el cabal necessari per a la instal·lació amb la pressió necessària a peu de columna. El 
grup de pressió es col·locarà en paral·lel amb el grup motobomba, permetent superar les 
petites pèrdues de càrrega. 

‐ S’exigeix una proba d’estanqueïtat a una pressió estàtica igual a la pressió de servei. La 
mínima pressió de proba serà de 10 bar. 

 

• Equip enllumenat emergència: 
Equips d'enllumenat d'emergència en locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de 
control o comandaments de les instal·lacions tècniques i en els locals on estiguin situats els 
equips centrals o els quadres de control dels sistemes de protecció contra incendis. 
L'enllumenat d'emergència estarà proveït de font pròpia d'energia i entrarà automàticament en 
funcionament al produir-se una fallada del 70 per cent de la seva tensió nominal de servei. Es 
mantindrà durant una hora com a mínim des del moment en què es produeixi la fallada. 
Proporcionarà una il·luminació d'1 lux, com a mínim en el nivell del sòl en els recorreguts 
d'evacuació i de cinc lux en els espais on s'instal·lin quadres, centre de control o comandaments 
d'instal·lacions tècniques, locals on estiguin situats equips centrals o els quadres de control de 
contra incendis. 

• Senyalització: 
Senyalització de les sortides d'ús habitual o d'emergència, així com la dels mitjans de protecció 
contra incendis d'utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables des d'algun punt de la 
zona protegida, tenint en compte el que disposa el RD 485/1997 de 14 d'abril sobre disposicions 
mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
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4. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS (SI 5) 
4.1. APROXIMACIÓ ALS EDIFICIS 
L’entorn actual del Pavelló B i el nou projecte del carrer a la façana principal, es consideren prou 
amples per a la d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra, ja que  
Els vials d’aproximació als espais de maniobra han de complir els següents requisits: 
 Ampla mínima lliure superior a 3,5 m. 
 Alçada mínima lliure o gàlib superior o igual a 4,5 m.  
 Capacitat portant del vial 20 KN/m2. 

 

En la documentació gràfica queden acreditades les dimensions dels espais lliures d’aproximació i 
maniobra. La capacitat portant dels vials no es pot acreditar numèricament, si bé, partint de la 
consideració que el Passeig del Sanatori (vial d’aproximació al Pavelló) i els espais exteriors 
vinculats al Pavelló estan pavimentats (formigó i asfalt) i han estat en funcionament oberts al 
trànsit rodat durant els anys de funcionament de l’edifici com a hospital, cal entendre que la 
capacitat portant queda acreditada.  
 

4.2. ENTORN DELS EDIFICIS 
L’edifici, al disposar d’una alçada d’evacuació descendent superior a 9 m, ha de disposar d’un 
espai de maniobra pels bombers que compleixi les següents condicions: 
 Ampla mínima lliure serà de 5 m. 
 Alçada lliure serà de la de l’edifici. 
 Separació màxima del vehicle en edificis d’alçada d’evacuació de màxim 15 m serà de 23 m 
 Distància màxima d’accés a l’edifici serà de 30 m. 
 Pendent màxima serà de 10 %. 
 Resistència al punxonament serà de 100 kN (10t) sobre 20ø. 

 
En la documentació gràfica queden acreditades les dimensions dels espais lliures d’aproximació i 
maniobra. La resistència al punxonament dels espais lliures no es pot acreditar numèricament, si 
bé, partint de la consideració que els espais exteriors estan pavimentats (formigó i asfalt) i han 
estat en funcionament oberts al trànsit rodat durant els anys de funcionament de l’edifici com a 
hospital, cal entendre que la capacitat portant queda acreditada. 
A l’entorn de l’edifici hi ha diversos espais enjardinats i petites masses d’arbres, sense que puguin 
tenir en cap cas la condició de “bosc” o “massa forestal”, i el recinte es situa en entorn urbà 
consolidat, sense masses boscoses pròximes. 
 

4.3. ACCESSIBILITAT DE LES FAÇANES 
L’edifici que forma l’activitat, per les seves característiques constructives, disposa de tres façanes 
accessibles. Aquestes disposen d’obertures per l’accés dels serveis d’extinció d’incendis en tots 
els seus nivells ocupats, amb les següents característiques: 
 L’alçada de l’ampit respecte del nivell de la planta a la que accedeix no ha de ser superior 

a 1,2 m. 
 Les dimensions horitzontals i verticals, han de ser, com a mínim 0,8 m i 1,2 m resp. 
 La distància màxima entre els eixos verticals de dos obertures consecutives, no ha de ser 

superior a 25m mesurada sobre la façana. 
 Les obertures han de ser fàcilment identificables pels bombers i de tal manera que no 

dificultin l’accessibilitat a l’interior. 

CN SUA Justificació del Document Bàsic “SUA Seguretat d’utilització i 
accessibilitat” 

Consideracions generals: 

• Tipus d’intervenció: Rehabilitació i canvi d’ús del Pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit 
Sant a Santa Coloma de Gramenet 

• Normativa d’aplicació: 
‐ Codi Tècnic de l'Edificació: El present projecte s’emmarca a l’Apartat “d’Obres d’am-

pliació, modificació, reforma o rehabilitació” que es realitzin en edificis existents, 
sempre i quan aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa de la intervenció 
i, en el seu cas, amb el grau de protecció que puguin tenir els edificis afectats.  

‐ Altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
‐ Normatives d'àmbit autonòmic 
‐ Normatives d'àmbit local 
‐ Normativa d’aplicació en temes de incendis: Reial Decret 314/2006, de 17 de març 

paper que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 28 Març. N º 74) el DB-SUA 
en concret. 

‐ Ús característic i altres usos previstos: ús Docent, seu de Grameimpuls. 
 

Aquest apartat té per objecte la descripció i estudi de les mesures de seguretat d’utilització i 
accessibilitat del nou Pavelló B. 

1. SUA 1- SEGURETAT EN FRONT A RISCS DE CAIGUDES 

1.1. LLISCAMENT DELS TERRES 
Evitarem aquest tipus de risc dotant als paviments de l’activitat de la resistència al lliscament 
exigida per a aquest tipus d’ús segons la taula 1.1 i 1.2 del punt 1 del DB SUA 1: 
 

Taula 1.1 Classificació dels terres segons el seu lliscament 
Resistència al lliscament Rd Classe 

Rd ≤ 15 0 
15 < Rd ≤35 1 
35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 
 

 

Taula 1.2 Classe exigible als terres en funció de la seva localització 
Localització i característiques del terra Classe 

Zones interiors seques. 
‐ Superfícies amb pendent menor que el 6% 
‐ Superfícies amb pendent igual o major que el 65 i escales 

 
1 
2 

Zones interiors humides, per exemple: entrades als 
edificis des de l’espai exterior, terrasses cobertes, 
vestuaris, banys, etc. 

‐ Superfícies amb pendent menor que el 6% 
‐ Superfícies amb pendent igual o major que el 65 i escales 

 
 
 
1 
2 

Zones exteriors. Piscines i dutxes 2 
Rd > 45 3 
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1.2. DISCONTINUÏTAT DEL PAVIMENT 
Amb la finalitat de disminuir el risc de caigudes a conseqüència d’ensopegades, el terra de les 
diferents zones dels edifici de la nova seu de Grameimpuls, haurà de complir: 

‐ No disposar de juntes que presentin ressalto superior a 4 mm. Els elements sortints del 
nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió no sobresortiran més de 12 mm i el surtin 
que sobresurti 6mm en les seves cares enfrontades al sentit de la circulació de les 
persones no formarà un angle amb el paviment, superior a 45º. 

‐ Tots els desnivell inferiors a 50 mm quedaran resolts amb pendents inferior al 25%. 
‐ En les zones interiors de circulació de persones el terra no presentarà perforacions o 

forats pels quals es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 
‐ En les zones de circulació no es podrà disposar d’un graó aïllat, ni de dos consecutiu, a no 

ser que es tracti dels accessos a l’edifici i de zones d’ús restringit. 
 

Evitarem aquest tipus de risc donant als paviments de l’activitat de la continuïtat i resistència al 
lliscament exigida per a aquest tipus d’ús. 

1.3. DESNIVELLS 
Amb la finalitat de disminuir el risc de caigudes, es disposarà de barreres de protecció als 
desnivells, forats i obertures, amb una diferència de cota superior a 550 mm. Dites barreres de 
protecció compliran amb les següents característiques: 

‐ L’alçada de les barreres de protecció serà de 900 mm, quan la diferència de cota a 
protegir sigui inferior a 6 m i de 1100 mm per la resta de casos. En el cas de les escales, 
l’alçada serà de 900 mm per forats d’escala inferiors a 400 mm. 

‐ Disposaran d’una resistència i rigidesa suficients per a resistir la força horitzontal 
establerta per les seves característiques. 

‐ El seu disseny serà tal que, no puguin ser fàcilment escalades pels nens, amb alçada 
compresa entre 300 i 500 mm, sense sortints de més de 5 cm i amb alçada compresa 
entre 500 i 800 mm amb sortits inferior a 15 cm. Dites barreres no disposaran d’obertures 
que puguin ser travessades per una esfera de diàmetre 150 mm. 
 

1.4. ESCALES I RAMPES 
ESCALES	D’ÚS	RESTRINGIT	
Les escales considerades al projecte d’ús restringit compliran les següents condicions: 

‐ Tindran una amplada mínima de 800 mm. 
‐ La contrapetjada serà de 200 mm com a màxim i la petjada de 220 mm com a mínim. 

Aquestes escales serveixen per fer treballs de manteniment o accedir a espais que no es 
consideren habitables. En qualsevol cas l’accés a aquests espais serà esporàdic i sempre el farà 
el personal del centre docent. 
 
ESCALES	D’ÚS	GENERAL	
Les escales considerades al projecte d’ús general compliran les següents característiques: 

‐ L’amplada serà superior o igual a 1,1 m i es trobarà en la seva totalitat lliure d’obstacles. 
‐ La petjada serà com a mínim de 280 mm. 
‐ La contrapetjada es trobarà dintre dels valors 130mm i 185 mm. 
‐ La petjada (H) i la contrapetjada (C) compliran amb la següent relació:  

540 mm ≤ 2C +H ≤ 700 mm. 
‐ Cada tram disposarà de 3 esglaons com a mínim 

‐ Alçada màxima que pot salvar un tram serà de 3,20 m. 
‐ Entre dues plantes consecutives d’una escala tots els esglaons disposaran de la mateixa 

petjada i contrapetjada i en la resta la contrapetjada no variarà més de ± 10 mm. 
‐ Els replans de les escales amb la mateixa direcció, tindran com a mínim l’amplada de 

l’escala i la llargada mínima d’ 1m. 
‐ Quan existeix un canvi de direcció entre dos trams, l’amplada de l’escala no es reduirà al 

llarg del replà. La zona delimitada per dita amplada estarà lliure d’obstacles i sobre 
aquesta no escombrarà el gir d’obertura de cap porta. 

‐ Les escales que salvin una alçada superior a 550 mm disposaran de passamans com a 
mínim a un costat, col·locats a una alçada compresa entre 900 i 1100 mm. Aquests seran 
fermes i fàcils d’agafar. Es trobaran separats del parament com a mínim 40 cm i el seu 
sistema de subjecció no interferirà el pas contigu de la mà. 

	
RAMPES	
Les rampes considerades al projecte compliran les següents característiques: 

‐ Les rampes tindran una pendent màxima del 12% a excepció de les previstes pels usuaris 
de cadires de rodes, que haurà de ser com a màxim de 10% quan la seva longitud sigui 
inferior a 3 m del 8% quan la seva longitud sigui inferior a 6m i del 6% per la resta. 

‐ Els trams tindran una longitud de 15 m com a màxim, a excepció de les que estiguin 
destinades per usuaris amb cadires de rodes que serà de 9 m. 

‐ L’amplada de la rampa es trobarà lliure d’obstacles, i es mesurarà entre parets o barreres 
de protecció, sense descomptar l’espai ocupat pels passamans, si aquests no sobre 
surten més de 120 mm. Quan estigui prevista per usuaris amb cadira de rodes els trams 
seran rectes y l’amplada constant de mínim 1,2 m. 

‐ Els replans de les escales amb la mateixa direcció, tindran com a mínim l’amplada de 
l’escala i la llargada mínima d’ 1,5 m. 

‐ Quant existeix un canvi de direcció entre dos trams, l’amplada de la rampa no es reduirà al 
llarg del replà. La zona delimitada per dita amplada estarà lliure d’obstacles i sobre 
aquesta no escombrarà el gir d’obertura de cap porta. 

‐ Les rampes que salvin una alçada superior a 550 mm o de 150 mm si es troba destinada a 
persones de mobilitat reduïda, disposaran de passamans com a mínim a un costat, i si 
l’amplada és superior a 1200 mm a ambdós costats, col·locats a una alçada compresa 
entre 900 i 1100 mm. Aquests seran fermes i fàcils d’agafar. Es trobaran separats del 
parament com a mínim 40 cm i el seu sistema de subjecció no interferirà el pas contigu de 
la mà. 

 

2. SUA 2- SEGURETAT EN FRONT A RISCS D’IMPACTE O ATRAPAMENT 

1.1. IMPACTE AMB ELEMENTS FIXES 
L’alçada lliure de pas en les zones de circulació serà de mínim 2100 mm en les zones 
restringides i 2200 mm a la resta de zones. 
El llindar de la porta disposarà d’una alçada lliure de pas de 2000 mm. 
En les parts de l’edifici destinades a la circulació, les parets no disposaran d’elements sortints 
superiors a 150 mm, en la zona compresa entre les alçades de 150-2200 mm, a no ser que 
creixin des del terra. 
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1.2. IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES 
Excepte en les zones d’ús restringit les portes dels recintes, tallers i/o aules, situades en el lateral 
dels passadissos d’amplada inferior a 2,5 m, es disposaran de manera que l’escombrat de la 
porta no envaeixi el passadís. 

1.3. IMPACTE AMB ELEMENTS FRÀGILS 
Els vidres existents en les àrees amb risc d’impacte de les superfícies vidriades de planta baixa i 
els existents a la resta de l’edifici, que no disposen de barreres de protecció, han de tenir una 
classificació de prestació determinada X(Y)Z, que doni compliment a les especificacions de la 
taula 1.1 de la secció SU 2 del CTE . 
 

Diferencia de cotes a ambdós 
costats de la superfície de vidre 

Valor del paràmetre 

X Y Z 

Major que 12m Qualsevol B o C 1 

Entre 0,55 i 12m Qualsevol B o C 1 ó 2 

Menor que 0,55m 1,2 ó 3 B o C qualsevol 

1.4. IMPACTE AMB ELEMENTS INSUFICIENTMENT PERCEPTIBLES 
Les grans superfícies vidrades i/o les portes de vidre sense identificació, que es puguin confondre 
amb portes o obertures, hauran de disposar en tota la seva longitud, de senyalització. Aquesta 
senyalització s’haurà de situar a una alçada inferior compresa entre 850 mm i 1100 mm, i una 
alçada superior compresa entre 1500 mm i 170 mm. 
Les portes de vidre que disposin d’elements que permetin identificar-les, tals com bastiments o 
tiradors, no hauran de disposa de dites senyalitzacions. 

3. SUA 3- SEGURETAT EN FRONT A RISCS D’EMPRESONAMENT EN RECINTES 

1.1. EMPRESONAMENT 
Les portes dels recintes que tenen instal·lats dispositius per el bloqueig des del seu interior, han 
de disposar d’algun tipus de desbloqueig des de l’exterior. 
La força d’obertura de les portes de sortida haurà de ser de 140 N com a màxim, excepte en els 
recintes per usuraris de cadires de rodes, en els quals serà de 25 N com a màxim. Aquests 
recintes hauran de disposar de la suficient amplada per permetre la mobilitat de dits usuaris. 
 

4. SUA 4- SEGURETAT EN FRONT A RISCS CAUSATS PER L’IL·LUMINACIÓ 
INADEQUADA 

1.1. ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ 
A cada zona es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar una il·luminació 
mínima de 100 lux en zones interiors, i 20 lux en zones exteriors. El factor d’uniformitat serà de 
mitja el 40% com a mínim. 

1.2. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
L’edifici de la nova seu de Grameimpuls, disposarà d’enllumenat d’emergència que, en cas de la 
fallida de l’enllumenat normal, subministri la il·luminació necessària per donar visibilitat als 
usuaris, i poder abandonar l’edifici de forma ràpida i tranquil·la. Aquest enllumenat, també haurà 
de permetre visualitzar amb facilitat els medis de protecció existents. 

 
Es disposaran llums d’emergència a les següents zones i elements: 

‐ Als recorreguts des de tot origen d’evacuació fins l’espai exterior segur i fins les zones de 
refugi, incloses les pròpies de refugi. 

‐ Als locals de risc especial 
‐ Als lavabos generals de planta 
‐ Als recintes de quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat dels 

recintes esmentats. 
‐ Als itineraris accessibles 

 
Posició i característiques de les llumeneres: 
Amb el fi de proporcionar una il·luminació adequada les llumeneres compliran les següents 
condicions. 

‐ Es col·locaran per sobre de 2 m sobre el nivell del terra. 
‐ Es disposaran a cada porta de sortida i en posicions en la que sigui necessari destacar un 

perill potencial i en llocs on estigui un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran a: 
o A les portes existents als recorreguts d’evacuació. 
o A les escales, de tal manera que a cada tram d’escala rebi il·luminació directa. 
o En qualsevol canvi de nivell 
o Als canvis de direcció i a les cruïlles de passadissos. 

 
Característiques de la instal·lació: 
La instal·lació serà fixa, tindrà una font pròpia d’energia i deu entrar automàticament en 
funcionament en produir-se una fallada d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal a les 
zones cobertes per l’enllumenat d’emergència. Es considerarà com a fallada d’alimentació el 
descens de la tensió de subministra per sota del 70% del valor nominal. 
L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació tindran almenys el 50% del nivell d’il·luminació 
demandat als 5 s, i el 100% als 60 s. 
 
La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, 
com a mínim, a partir del moment de la fallada: 

‐ Es disposaran de 2 lux al centre de les vies d’evacuació, com indica el CTE. 
‐ En els llocs on tinguem equips de seguretat, instal·lacions de protecció contra incendis 

d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminació horitzontal 
serà de 5 lux, com a mínim. 

‐ Al llarg d’una via d’evacuació la diferència entre la il·luminació màxima i mínima no serà 
superior a 40:1. 

‐ Els nivells d’il·luminació establers s’obtindran considerant nul el factor de reflexió sobre 
sostres, parets, i contemplant un factor de manteniment que contempli la reducció del 
rendiment lluminós i a l’envelliment de les llums. 

‐ Amb el fi d’identificar el color de seguretat dels senyals, el valor mínim de l’índex de 
rendiment cromàtic Ra de la làmpada serà 40. 

 
Il·luminació dels senyals de seguretat: 
La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatives de les sortides i indicatives dels mitjans de 
protecció contra incendis, i dels primers auxilis, compliran els següents requisits: 

‐ La il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal serà com a mínim de 
2cd/m2 en totes les direccions de visió important. 
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‐ La relació de llum màxima i mínima dintre del color blanc o de seguretat no serà major de 
10:1. S’evitaran variacions importants entre punts adjacents. 

‐ La relació entre la llum L blanca i la llum Lcolor >10, no serà menor de 5:1 ni major de 15:1 
‐ Les senyals de seguretat deuen estar il·luminades al 50 % de la llum requerida, en passar 

5 s i al 100% en passar 60 s. 
 

5. SUA 5- SEGURETAT FRONT A RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 

Aquest punt no és d’aplicació en aquest edifici, al tractar-se d’un edifici d’ús docent. 
 

6. SUA 6- SEGURETAT ENFRONT A RISCS D’OFEGAMENT 

Aquest punt no és d’aplicació en aquest edifici, al tractar-se d’un edifici d’ús docent, sense 
piscina. 
 

7. SUA 7- SEGURETAT EN FRONT A RISCS CAUSAT PER VEHÍCLES EN MOVIMENT 

Aquest punt no és d’aplicació en aquest edifici, al tractar-se d’un edifici d’ús docent. 
 

8. SUA 8- SEGURETAT EN FRONT A RISCS CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 

Avaluació del risc d'impacte de llamp (norma CTE SU8) 
 
Situació geogràfica: Estructura situada a SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONÈS) 
Densitat d'impactes de llamp sobre terreny: 4 Impactes/any, km2 
 
Determinació índex Na:  
(Freqüència acceptable d'impacte de llamp sobre l'estructura a protegir) 
C2 - Coeficient de l'estructura: 2,50  
C3 - Contingut de l'estructura: Un altre = 1,00 
C4 - Ocupació de l'estructura: Ús docent = 3,00 
C5 - Conseqüències sobre l'entorn: Resta d'edificis = 1,00 
 
Na - Freqüència acceptable d'impacte de raigs:  

 = 0,00073 

 
 
Determinació de l'índex Ne: 
(Freqüència esperada d'impacte de llamp sobre l'estructura a protegir) 
 

C1 - Situació de l'estructura: Edifici situat a dalt d’un turó = 2,00 
Ng - Densitat d'impactes de llamp sobre terreny: 4 Impactes / any, km2 
Ae - Superfície de captura de l'estructura aïllada: 25.000,00 
Ne - Freqüència esperada d'impacte de llamp:  
Ne = Ng × Ae × C1 ×10-6 = 0,20 
 

Determinació del nivell de protecció: 
E - Eficàcia: 1,00 
Nivell de protecció requerit: I 
 
Segons els càlculs efectuats concloem que: 
- Com que la freqüència esperada d'impactes de llamps (Ne) és major que la freqüència 
acceptable (Na), és NECESSÀRIA la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp. 
 
A l’annex AN8 s’adjunta fitxa justificativa del compliment del SUA 8. 
 

9. SUA 9- ACCESSIBILITAT 

Els Paràmetres del DB SU per donar compliment a les SUA exigències de Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat es justifiquen a la Fitxa de l’annex AN8 del present projecte. 
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CN HS Justificació del Document Bàsic “HS Salubritat” 

1. HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 

El risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l'interior dels edificis i en els seus 
tancaments es limitarà d’acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el grau 
d’impermeabilitat dels diferents tancaments en funció de les seves sol·licitacions. 
 
Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i en 
els seus tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, 
de vessaments, del terreny o de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva 
penetració o, si escau permetin la seva evacuació sense producció de danys. 
 
Murs: 

• El grau d’impermeabilitat mínim exigit als murs en contacte amb el terreny enfront de la 
penetració d’aigua s'obté en funció del Coeficient de permeabilitat del terreny i el nivell de 
presència d’aigua: 

o Coeficient de permeabilitat del terreny: 1x10^-4 cm/s 
o Nivell de presència d’aigua: Baix 
GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 1 
CONDICIONS DEL MUR: I2+I3+D1+D5 

• Els murs de contenció de formigó armat s’impermeabilitzarà per la cara exterior amb una 
imprimació prèvia i una membrana impermeable, s’ aïllaran amb poliestirè extruït de 
40mm i disposaran d’una capa drenant i un geotèxtil de protecció. Veure detalls 
constructius. 

• Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de 
continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al 
sistema d'impermeabilització que es faci servir. 

• En les trobades de mur amb la façana es perllongarà la impermeabilització sobre el mur 
en tot el seu gruix, a l'altura per sobre del nivell del sòl requerida per la norma segons el 
tipus de d’impermeabilitzant utilitzat i amb les bandes de reforç i de terminació 
necessàries en cada cas. 

• En les trobades de mur impermeabilitzat per l'interior amb particions interiors, construïdes 
una vegada realitzada la impermeabilització, es disposarà una junta segellada amb 
material elàstic compatible amb el material impermeabilitzant. 

• Els passatubs es disposaran amb una folgança que permeti la tolerància d'execució i els 
possibles moviments diferencials entre el mur i el conducte. Es col·locarà un 
impermeabilitzant entre ells i se segellarà la folgança amb un perfil expansiu o un màstic 
elàstic resistent a compressió. 

• En les cantonades i racons es col·locarà una banda o capa de reforç del mateix material 
impermeabilitzant que es fa servir, d'una amplària mínima i centrada a l’aresta de 15 cm.  

• Les juntes verticals i horitzontals dels murs s'impermeabilitzaran en cada cas segons el 
tipus de mur i el tipus d'impermeabilització utilitzat, tal com indiquen les exigències 
bàsiques. 

 
 

Terres: 
• El grau d’impermeabilitat mínim exigit als terres en contacte amb el terreny enfront de la 

penetració d’aigua s'obté en funció del Coeficient de permeabilitat del terreny i el nivell de 
presència d’aigua: 

o Coeficient de permeabilitat del terreny: 1x10^-4 cm/s 
o Nivell de presència d’aigua: Baix 
GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 2 
CONDICIONS DE LA SOLUCIÓ DEL TERRA: C2+C3+D1 

• Les soleres es realitzaran sobre una capa d’emmacat de graves amb làmina de polietilè 
superior. El formigó serà de retracció moderada i la solera acabada tindrà un tractament 
hidrofugant. 

• El grau d’impermeabilitat dels sòls que estan en contacte amb el terreny enfront de la 
penetració d'aigua d'aquest i dels vessaments és baixa, ja que segons l'Estudi Geotècnic 
realitzat no s'ha trobat en cap dels sondejos. 

• Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de 
continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al 
sistema d'impermeabilització que es faci servir. 

• La impermeabilització entre sòl i mur variarà segons el tipus de mur i complirà les 
exigències bàsiques necessàries en cada cas. 

• Les particions interiors no han de recolzar-se sobre la capa d'impermeabilització del terra 
impermeabilitzat per l'interior, sinó sobre la capa de protecció de la mateixa. 
 

Façanes: 
• El grau de impermeabilitat mínim exigit en les façanes enfront de la penetració de les 

precipitacions s'obté en funció de la zona pluviomètrica de mitjanes i del grau d'exposició 
al vent corresponents al lloc d'ubicació de l'edifici. 

o Zona pluviomètrica: III 
o Zona eòlica: C 
o Tipus de terreny: IV 
o Classe d’entorn: E1 
o Grau de exposició al vent: V3 
GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 2 
CONDICIONS MINIMES DE LES SOLUCIONS DE FAÇANA: R1+C1 

• Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de 
continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al 
sistema d'impermeabilització que es faci servir. 

• Es disposaran juntes de dilatació en la fulla principal de tal forma que cada junta 
estructural coincideixi amb una d'aquestes. La distància entre les juntes de dilatació 
contigües en l'obra de fàbrica ceràmica serà com a màxim de 12 m i tindran les 
dimensions i material sellant adequat. Les juntes de dilatació en el revestiment es situaran 
a una distància suficient per evitar el seu esquerdament. 

• En l'arrencada de la façana des de la fonamentació es disposa una barrera impermeable 
que cobreixi tot el gruix de la façana a més de 15 cm per sobre del nivell de terra exterior. 
Si la façana està constituïda per un material porós es col·locarà un sòcol adequat per 
protegir-la d'esquitxades. 
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• Segons el tipus de trobada entre la façana i els forjats s'escollirà la solució adequada 
corresponent a l'exigència bàsica del CTE.  

• Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars es reforcen aquestes trobades amb 
armadures disposades al llarg del pilar de manera que sobrepassin 15 cm per tots dos 
costats o qualsevol un altre solució que produeixi el mateix efecte. 

• La trobada de la façana amb la fusteria es realitza de forma adequada en cada cas, 
depenent del tipus d'ambdues, i amb tots els elements, juntes, escopidors, etc, necessaris. 

• Els ampits en coberta es rematen amb solucions constructives per evacuar l'aigua de 
pluja. Aquests elements tenen com a mínim una inclinació del 10% i disposen de goterons 
separats dels paraments corresponents de l'ampit almenys 2 cm. Es disposa la barrera 
impermeable i juntes de dilatació necessàries per a un correcte funcionament, segons 
indica la normativa. 

• Els ancoratges, baranes, etc, que es fixin en el plànol horitzontal de la façana disposaran 
d'un segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc, que garanteixi l'estanqueïtat al pas 
de l'aigua. 

• Els ràfecs i cornises de constitució contínua tindran un pendent cap a l'exterior per 
evacuar l'aigua de 10º com a mínim i els que sobresurtin més de 20 cm hauran de ser: 

1. Impermeables. 
2. Disposar en la trobada amb el parament vertical d'elements de protecció que 
s'estenguin cap amunt almenys 15 cm i la rematada superior dels quals es resolgui 
correctament per evitar que l'aigua es filtri entre els elements. 
3. Disposar de goteró en la vora exterior de la cara inferior. 
 

Coberta: 
• Les condicions de les solucions constructives de la coberta respondrà, com a mínim, a les 

característiques en les exigències bàsiques del CTE. 
• Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de 

continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al 
sistema d'impermeabilització que es faci servir. 

• Es disposen juntes de dilatació en la coberta de tal forma que cada junta estructural 
coincideixi amb una d'elles. La distància entre les juntes de dilatació contigües serà com a 
màxim de 15 m i tindran les dimensions i material sellant adequat. Les juntes afectaran a 
les diferents capes de la coberta a partir de l'element que serveix de suport resistent. 

• En la trobada de coberta amb un parament vertical, la impermeabilització es perllongarà 
fins a una altura mínima de 20 cm per sobre de la protecció de la coberta. La rematada 
superior de la impermeabilització es realitzarà amb alguna de les solucions citades en 
l'exigència bàsica del CTE per evitar que l'aigua es filtri entre el parament vertical i 
l'element d'impermeabilització. 

• Les trobades de l'element impermeable de la coberta amb les vores laterals i embornals, 
es realitzaran amb alguna de les solucions citades en l'exigència bàsica del CTE. 

• Es col·locaran sobreeixidors en alguns dels casos citats pel CTE i compliran amb les 
característiques d'aquesta exigència bàsica. 

• Els elements passants es situaran separats 50 cm com a mínim de les trobades amb els 
paràmetres verticals i dels elements que sobresurtin de la coberta. Es disposaran 

elements de protecció que pujaran per l'element passant com mínim 20 cm per sobre de la 
protecció de la coberta. 

• Els ancoratges d'elements es realitzaran sobre un parament vertical per sobre de la 
rematada de la impermeabilització o sobre la part horitzontal de la coberta de forma 
anàloga a l'establerta amb els elements passants o sobre una bancada recolzada en 
aquesta. 

• En els racons i cantonades es disposaran elements de protecció fins a una distància de 10 
cm com mínim des del vèrtex format pels dos plànols que conformen el racó o cantonada i 
el plànol de coberta. 

• Els accessos i obertures situats en un parament vertical han de realitzar-se segons indica 
l'exigència bàsica del CTE. 
 

Els Paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’habitabilitat i salubritat es 
justifiquen també a la Fitxa de l’annex AN9 del present projecte. 
 

1. HS2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

No aplica. 
 

2. HS3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Aquest apartat del CTE no és d’aplicació ja que fa referència a edificis d’habitatges, magatzems 
de residus, trasters i aparcaments. 
En el present projecte les instal·lacions de ventilació de cada zona, en funció de els seves 
característiques d’ús, s’ha dissenyat en base al Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE). Els càlculs detallats s’inclouen a l’annex 2: MEMÒRIA i CÀLCUL 
D’INSTAL·LACIONS. 
 

3. HS4 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 

L'edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar aigua per al consum de forma 
sostenible a l'equipament higiènic previst, aportant cabals suficients per al seu funcionament, 
sense alteració de les propietats d'aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal 
d’aigua. 
En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels vàters 
tindran mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d'instal·lació de rentavaixelles, 
aquesta serà amb aigua freda i calenta. 
D'acord amb el DB HS 4, la instal·lació podrà subministrar als aparells i equipament higiènic 
previst, el següent cabal instantani mínim en dm3 per segon: 
 
Tipus d’aparell AFS 
Lavabo 0,1 
Vàter amb cisterna 0,1 
Urinari 0,15 
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No obstant d'acord amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, totes les aixetes de lavabos, 
bidets, aigüeres i equips de dutxa tindran un cabal màxim de 0,20 dm3 per segon. 
 
Descripció de la instal·lació: 
El subministrament d'aigua al nou centre docent es farà a través de la connexió a la xarxa general 
de AGBAR. Es complirà amb l’establert en el Document Bàsic HS-4 sobre el subministrament 
d’aigua. 
 
La instal·lació general partirà d’una escomesa existent i s’habilitarà un armari específic per 
col·locar la centralització de comptadors. 
 
La instal·lació es farà tota nova amb un únic comptador, tota la instal·lació es farà en polipropilè 
3.2. Per a realitzar els càlculs del sistema s’ha pres com a pressió mitjana de la zona 40 m.c.a. 
pressió que disposa la companyia subministradora. 
 
Per la xarxa dels serveis comuns s’han previst uns cabals instantanis mínims en els aparells que 
seran els següents: 
 
Tipus d’aparell AFS 
Lavabo 0,1 
Vàter amb cisterna 0,1 
Urinari 0,15 
 
Una vegada realitzat el coeficient de simultaneïtat el consum punta de la xarxa dels serveis 
comuns és de 0,96 l/s. 
 
En els punts de consum la pressió mínima ha de ser: 
- 10 mca per a aixetes comunes. 
- 15 mca per a fluxors i escalfadors. 

La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 50 m.c.a.  
 
L'aigua de la instal·lació ha de complir l'establert en la legislació vigent sobre l'aigua per a consum 
humà. 
Els materials que es vagin a utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua 
que subministrin, han d'ajustar-se als següents requisits: 

‐ Per a les canonades i accessoris han d'emprar-se materials que no produeixin 
concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial 
decret 140/2003, de 7 de febrer. 

‐ No han de modificar les característiques organoléptiques ni la salubritat de l'aigua 
subministrada. 

‐ Han de ser resistents a la corrosió interior. 
‐ Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 
‐ No han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 
‐ Han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu 

entorn immediat. 

‐ Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la migració de 
substàncies dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de 
l'aigua de consum humà. 

‐ El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o 
químiques, no han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació. 

 
Per complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o 
sistemes de tractament d'aigua. La instal·lació de subministrament d'aigua ha de tenir 
característiques adequades per evitar el desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el 
desenvolupament de la biocapa (biofilm). 
 

4. HS 5 EVACUACIÓ D'AIGÜES 

Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les condicions de disseny, 
dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 
del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 
 
D'acord amb el DB HS 5, els diàmetres de les canonades d'aigües residuals seran els apropiats 
per transportar les unitats d'evacuació següents: 
 
Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs 
Lavabo 2 
Vàter amb cisterna 5 
Urinari suspès 2 
 
D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es considerarà 
que en funció de la situació del municipi la zona pluviomètrica ès corresponent a la B, el valor de 
la isoyeta és 50 pel que la intensitat pluviomètrica és de 110 mm/h. 
 
Descripció de la instal·lació: 
Les aigües que aboquem a la xarxa d'evacuació s'agrupen en 2 classes: 

‐ Aigües fecals, són aquelles que arrosseguen matèries fecals procedents de vàters, piques 
i lavabos. Són aigües amb alt contingut en bacteris i un elevat contingut en matèries 
sòlides i elements orgànics, el sistema escollit per evacuar aquestes aigües es el 
convencional per gravetat. 

‐ Aigües pluvials, són les procedents de la pluja o de la neu, de vessaments o de drenatges. 
Són aigües generalment netes que provenen de la coberta del edifici, el sistema escollit 
per evacuar aquestes aigües es el convencional per gravetat. 

 
En total existiran dues xarxes diferenciades de desguassos, cada una connecta a la xarxa pública 
per dos punts diferents. 
 
 
Connexió amb la xarxa general de clavegueram: 
En el nostre cas, la connexió es farà directament a la xarxa pública per un únic punt, aprofitant la 
xarxa existent i serà a cota de banqueta o fins 20 cm per sobre. En cas de no existir banqueta es 
respectarà aquesta mateixa distància sobre el nivell de la làmina d’aigua. 
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Es sol·licitarà als serveis tècnics municipals competents l’autorització de connexió dels nous 
claveguerons de connexionat a la xarxa. 
A la xarxa s’abocaran aigües residuals resultants dels diferents usos que es donen en el edifici 
docent. 
En la construcció dels claveguerons de connexió es tindran en compte les disposicions legals i les 
dimensions adequades per a un desguàs correcte i es compliran les següents prevencions: 

‐ Els nous claveguerons seran del material i diàmetre que designin els serveis tècnics 
municipals. Essent el diàmetre mínim de 25 cm, i un pendent entre el 3% i mai inferior a 
l’1%. 

‐ Tots els aparells amb desguàs tindran el seu propi sifó i, s’instal·larà un sifó general per a 
cada connexió per evitar el pas de gasos i múrids. 

‐ Entre el sifó general i la façana de l’edifici es disposarà d’una canonada de ventilació 
sense sifó. 

‐ En els nous claveguerons es construirà un pou de registre a la vorera per tal de facilitar la 
conservació d’aquest. Aquest pou tindrà les dimensions, graons i tapa normalitzades pels 
Serveis Tècnics Municipals. El pericó o arqueta serà de construcció d’obra de fàbrica o de 
formigó prefabricat de manera paral·lelepipèdica, oberta pel damunt i encastada a terra, 
amb tapa amb la llegenda que correspongui. 

 
L’Ajuntament construirà els claveguerons en el tram comprès entre la claveguera pública i la 
façana de la finca i procedirà a la reposició del paviment, tot això a càrrec de la constructora que 
realitzi la rehabilitació del Pavelló B de l’Antic Hospital de l’Esperit Sant. 
 
Elements de la instal·lació: 
En general es complirà: 

‐ Es disposarà de tancaments hidràulics que impediran el pas d’aire contingut en la 
instal·lació als locals ocupats sense afectar el flux de residus. 

‐ Les canonades de la xarxa d’evacuació tindran el recorregut més senzill possible, amb 
distancies i pendents que facilitin la evacuació de residus i el auto netejat. 

‐ Els diàmetres de les canonades son els apropiats pel transport dels cabals previsibles en 
condicions segures. 

‐ La xarxa serà accessible en tot el seu recorregut par a poder fer les operacions de 
manteniment en condicions adequades. 

‐ Es disposarà del sistema adequat de ventilació que permeti el correcte funcionament dels 
tancaments hidràulics i la evacuació dels gasos. 

‐ La evacuació no s’utilitzarà per evacuar altre tipus de residus que no siguin aigües 
residuals o pluvials. 

 
• Tancaments hidràulics: 

Impedeixen la comunicació de l'aire viciat de la xarxa d'evacuació amb l'aire dels locals habitats 
on es troben instal·lats els diferents aparells sanitaris. 
Els tancaments hidràulics poden ser: 

‐ Sifons individuals, propis de cada aparell. 
‐ Pots sifònics, que pot servir a diversos aparells. 
‐ Embornals sifònics. 
‐ Arquetes sifòniques, situades en les trobades dels conductes enterrats d'aigües pluvials i 

residuals. 

 
Els tancaments hidràulics han de tenir les següents característiques: 

‐ Han de ser auto netejables, de tal forma que l'aigua que els travessi arrossegui els sòlids 
en suspensió. 

‐ Les seves superfícies interiors no han de retenir matèries sòlides. 
‐ No han de tenir parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament. 
‐ Han de tenir un registre de neteja fàcilment accessible i manipulable. 
‐ L'altura mínima del tancament hidràulic ha de ser de 50 mm per a usos continus, i 70 mm 

per a usos discontinus. L'altura màxima ha de ser 100 mm. La corona ha d'estar a una 
distància igual o menor que 60 cm per sota de la vàlvula de desguàs de l'aparell. El 
diàmetre del sifó ha de ser igual o major que el diàmetre de la vàlvula de desguàs i igual o 
menor que el del branc de desguàs. En cas que existeixi una diferència de diàmetres, la 
grandària ha d'augmentar en el sentit del flux. 

‐ Ha d'instal·lar-se el més a prop possible de la vàlvula de desguàs de l'aparell, per limitar la 
longitud del tub brut sense protecció cap a l'ambient. 

‐ No han d'instal·lar-se en sèrie, per la qual cosa quan s'instal·li un pot sifònic per a un grup 
d'aparells sanitaris, aquests no han d'estar dotats de sifó individual. 

‐ Si es disposa un únic tancament hidràulic per a servei de diversos aparells, ha de reduir-
se al màxim la distància d'aquests al tancament. 

‐ Un pot sifònic no ha de donar servei a aparells sanitaris no disposats a la cambra humida 
on estigui instal·lat. 

‐ El desguàs d'aigüeres, safaretjos i aparells de bombament (rentadores i rentavaixelles) ha 
de fer-se amb un sifó individual. 

 
• Xarxes de petita evacuació: 

Són canonades horitzontals, amb pendent, que enllacen els desguassos dels aparells sanitaris 
amb les baixants. 
Han de dissenyar-se conforme als següents criteris: 

‐ El traçat de la xarxa ha de ser el més senzill possible per aconseguir una circulació natural 
per gravetat, evitant els canvis bruscs d'adreça i utilitzant les peces especials adequades. 

‐ Han de connectar-se a les baixants; quan per condicionants del disseny això no fos 
possible es permet la seva connexió al manguetó del vàter. 

‐ La distància del pot sifònic a la baixant no ha de ser major que 2,00 m. 
‐ Les derivacions que escometin al pot sifònic han de tenir una longitud igual o menor que 

2,5 m, amb un pendent comprès entre el 2 i el 4 %. 
‐ Els aparells dotats de sifó individual han de tenir les característiques següents: 

o En les fregadores, els safaretjos, els lavabos i els bidets la distància a la baixant ha 
de ser 4,00 com a màxim, amb pendents compreses entre un 2,5 i un 5 %. 

o El desguàs dels vàters a les baixants ha de realitzar-se directament o per mitjà d'un 
manguetó d'escomesa de longitud igual o menor que 1,00 m, sempre que no sigui 
possible donar al tub el pendent necessari. 

o Ha de disposar-se un sobreeixidor en els lavabos, bidets, banyeres i aigüeres. 
o No han de disposar-se desguassos enfrontats escometent a una canonada 

comuna. 
o Les unions dels desguassos a les baixants han de tenir la major inclinació possible, 

que en qualsevol cas no ha de ser menor que 45º. 



  

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
 Juny 2017

 

68 

o Quan s'utilitzi el sistema de sifons individuals, els brancs de desguàs dels aparells 
sanitaris han d'unir-se a un tub de derivació, que desemboqui en la baixant o si 
això no fos possible, en el manguetó del vàter, i que tingui la capçalera registrable 
amb tap roscat. 

o Excepte en instal·lacions temporals, han d'evitar-se en aquestes xarxes els 
desguassos bombats. 

 
• Baixants: 

Són canonades verticals que recullen l'abocament de la xarxa de petita evacuació (derivacions 
individuals i brancs col·lectors) i desemboquen en els col·lectors horitzontals, sent per tant 
descendents. Van rebent en cada planta les descàrregues dels corresponents aparells sanitaris. 
Han de realitzar-se sense desviacions ni reculades i amb diàmetre uniforme en tota la seva altura 
excepte, en el cas de baixants de residuals, quan existeixin obstacles insalvables en el seu 
recorregut i quan la presència de vàters exigeixi un diàmetre concret des dels trams superiors que 
no és superat en la resta de la baixant. 
El diàmetre no ha de disminuir en el sentit del corrent.  
Podrà disposar-se un augment de diàmetre quan escometin a la baixant cabals de magnitud molt 
major que els de el tram situat aigües a dalt. 
 

• Col·lectors: 
Són canonades horitzontals amb pendent que recullen l'aigua de les baixants i la canalitzen fins 
al clavegueram. 

o Col·lectors penjats. 
Les baixants han de connectar-se mitjançant peces especials, segons les especificacions 
tècniques del material. No pot realitzar-se aquesta connexió mitjançant simples colzes, ni en el 
cas en què aquests siguin reforçats. 
La connexió d'una baixant d'aigües pluvials al col·lector en els sistemes mixts, ha de disposar-se 
separada almenys 3 m de la connexió de la baixant més propera d'aigües residuals situada 
aigües a dalt. 
Han de tenir un pendent de l'1 % com a mínim. 
No han d'escometre en un mateix punt més de dos col·lectors. 
En els trams rectes, en cada trobada o acoblament, tant en horitzontal com en vertical, així com 
en les derivacions, han de disposar-se registres constituïts per peces especials, segons el 
material que es tracti, de tal manera que els trams entre ells no superin els 15 m. 
 

o Col·lectors enterrats. 
Els tubs han de disposar-se en rases de dimensions adequades, situats per sota de la xarxa de 
distribució d'aigua potable. 
Han de tenir un pendent del 2 % com a mínim. 
L'escomesa de les baixants i els manguetones a aquesta xarxa es farà amb interposició d'una 
arqueta a peu de baixant, que no ha de ser sifònica. 
Es disposaran registres de tal manera que els trams entre ells no superin 15 m. 
 

• Arquetes de pas: 
S'utilitzaran per a registre de la xarxa enterrada de col·lectors quan es produeixin trobades, 
canvis de secció, d'adreça o de pendent. En el seu interior es col·locarà un semitub per donar 
orientació als col·lectors cap al tub de sortida. 

Només pot escometre un col·lector per cada cara de l'arqueta, de tal forma que l'angle format pel 
col·lector i la sortida sigui major que 90º. 
Al final de la instal·lació i abans de l'escomesa ha de disposar-se el pou general de l'edifici. 
Quan la diferència entre la cota de l'extrem final de la instal·lació i la del punt d'escomesa sigui 
major que 1 m, ha de disposar-se un pou de ressalto com a element de connexió de la xarxa 
interior d'evacuació i de la xarxa exterior de clavegueram o els sistemes de depuració. 
La tapa practicable es realitzarà mitjançant llosa de formigó de 5 cm d'espessor, de resistència 
característica 175 kg/cm² i armadura formada per rodons de 8 mm de diàmetre d'acer AE 42 
formant reticles cada 10 cm. La tapa anirà recolzada sobre cèrcol de perfil laminat L 50.5 mm, 
amb junta de goma per evitar el pas d'olors i gasos (hermètica). 
Les parets es realitzaran mitjançant mur aparellat de 12 cm d'espessor, de maó massís R-100 
kg/cm², amb juntes de morter M-40 d'1 cm d'espessor. Interiorment s'acabarà mitjançant 
esquerdejat amb morter 1:3 i brunyit (angles arrodonits). La solera, de 10 cm d'espessor, i 
formació de pendents es realitzarà amb formigó en massa de resistència característica 100 
kg/cm². 
 

• Arquetes sifòniques: 
Aquestes arquetes tindran l'entrada més baixa que la sortida (colze a 90º). A elles escometran les 
arquetes embornal abans de la seva connexió amb la xarxa d'evacuació, en cas contrari sortirien 
males olors a través de la seva reixeta. La cota de tancament oscil·la entre 8 i 10 cm. En zona 
molt seques i a l'estiu precisaran algun abocament periòdic, per evitar la total evaporació de 
l'aigua existent en l'arqueta sifònica i, per tant, evitar el trencament del tancament hidràulic. 
La tapa es realitzarà mitjançant llosa de formigó de 5 cm d'espessor, de resistència característica 
175 kg/cm² i armadura formada per rodons de 8 mm de diàmetre d'acer AE 42 formant reticles 
cada 10cm. La tapa anirà recolzada sobre cèrcol de perfil laminat L 50.5 mm, amb junta de goma 
per evitar el pas d'olors i gasos (hermètica). 
Les parets es realitzaran mitjançant mur aparellat de 12 cm d'espessor, de maó massís R-100 
kg/cm², amb juntes de morter M-40 d'1 cm d'espessor. Interiorment s'acabarà mitjançant 
esquerdejat amb morter 1:3 i brunyit (angles arrodonits). La solera, de 10 cm d'espessor, i 
formació de pendents es realitzarà amb formigó en massa de resistència característica 100 
kg/cm². 
 

• Materials de la xarxa d’evacuació: 
Les canonades utilitzades a la xarxa d'evacuació hauran de complir unes característiques molt 
específiques, que permetran el correcte funcionament de la instal·lació i una evacuació ràpida i 
eficaç. 
Entre aquestes característiques destacarem: 

‐ Resistència a la forta agressivitat d'aquestes aigües. 
‐ Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
‐ Resistència suficient a les càrregues externes. 
‐ Flexibilitat per absorbir els seus moviments. 
‐ Llisura interior. 
‐ Resistència a l'abrasió. 
‐ Resistència a la corrosió. 
‐ Absorció de sorolls (produïts i transmesos). 

La canonada de fosa grisa s'utilitzarà en baixants, col·lectors i ventilació. És molt duradora a 
causa del seu elevat contingut en carboni i presenta una elevada resistència mecànica, si bé, la 
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seva utilització es restringirà a zones de trànsit i punts que requereixin reforçar la instal·lació, a 
causa del seu elevat preu. 
La canonada de PVC és la més utilitzada actualment, tant en petita evacuació (derivacions i 
brancs) com en gran evacuació (baixants i col·lectors). Amb material plàstic es realitzaran també 
les peces especials i auxiliars, com a pots, sifons, embornals, vàlvules de desguàs, colzes, 
derivacions, maniguets, etc. Els tubs de PVC es caracteritzaran per la seva gran lleugeresa i 
llisura interna, que evitaran les incrustacions i permetran la ràpida evacuació de les aigües 
residuals. Presentaran a més gran resistència als agents químics, sense cap incompatibilitat amb 
els materials d'obra. A causa del seu elevat coeficient de dilatació serà obligat posar juntes de 
dilatació. Els tubs que s'instal·lin a la intempèrie se situaran a l'interior de cajeados, a l'abric del 
sol, per evitar l'envelliment. 
En ser materials termoplàstics presentaran gran conformabilitat, adaptant-se a qualsevol traçat 
quan s'escalfen per donar-los forma. 
La canonada de formigó s'utilitzarà a la xarxa horitzontal de gran evacuació (col·lectors). Per a la 
seva fabricació s'emprarà el formigó en massa, vibrat i centrifugat. Presentarà gran resistència 
mecànica, gran capacitat d'evacuació i gran durabilitat. 
La canonada de gres s'utilitzarà en gran evacuació (baixants i col·lectors). S'obtindrà en pastar en 
via humida el quars, feldspat, alúmina i òxid de ferro, els quals, una vegada modelats es couen a 
temperatura d'1.200 ºC, vitrificándose i esmaltant-se superficialment amb clorur sòdic. El resultat 
serà un material de gran compacitat, altament impermeable, gran duresa, gran resistència a 
l'agressivitat dels àcids i bases i gran durabilitat. No obstant això, és fràgil als cops, la qual cosa 
obliga a realitzar  trams molt curts amb un elevat nombre de juntes. 
La canonada de zinc serà adequada per a la recollida d'aigües pluvials, utilitzant-se tant en 
canalons com en baixants. Serà resistent a la intempèrie i aigües de pluja, autoprotegint-se per la 
formació d'una petita pel·lícula de carbonat de zinc que impedeix la seva corrosió. No obstant 
això, encara sent un material molt mal·leable i lleuger que es treballa perfectament, és atacat pel 
guix, el ciment i els àcids en general. 
 

• Condicions que han de complir la xarxa d’evacuació: 
Des del punt de vista de qualitat de funcionament, la xarxa d'evacuació d'un edifici haurà de 
complir una sèrie de condicions que garanteixin el seu funcionament correctament i que 
assegurin una qualitat en el temps mínima, per aconseguir el grau de satisfacció que l'usuari de la 
xarxa ha d'obtenir d'un servei higiènic tan vital, per aconseguir el confort desitjat en el seu hàbitat.  
La xarxa haurà d'aconseguir sense estancament i d'una manera ràpida, l'evacuació de les aigües 
utilitzades en els diferents serveis, i d'una forma molt especial les aigües negres, que contenen i 
transporten abundant matèria orgànica i colibacils, agents portadors de malalties hídriques. Per 
aconseguir això, els vàters s'agruparan al voltant de la baixant i a distància no superior a 1 metre, 
dotant-los de maniguets d'escomesa amplis i de tancaments segurs i hermètics en les juntes 
d'unió. 
Al mateix temps, per augmentar la velocitat d'evacuació, totes les canonades horitzontals (brancs 
i col·lectors) portaran pendent cap al desguàs, disposaran de trobades suaus i àmplia capacitat 
hidràulica. 
S'impedirà l'entrada en els locals higiènics de l'aire mefític, procedent de l'interior de les 
canonades que integren la xarxa. Per a això, s'instal·larà en cada aparell sanitari un tancament 
hidràulic assegurat per sifons individuals, pots sifònics, etc, que mantindrà un mínim de 5 cm 
d'altura d'aigua. 

Aquest tancament perdurarà, encara en presència dels sifonaments de la xarxa, emprant un 
eficaç sistema de ventilació. 
Es mantindrà una estanqueïtat total de la xarxa, en tots els seus punts, aconseguint un segellat 
elàstic en les juntes i unions, que admeti els moviments de la xarxa. Aquesta estanqueïtat es 
referirà no solament a l'aigua, sinó també als gasos per evitar males olors. 
S'impedirà que interiorment quedin residus retinguts, que puguin arribar a ser principis 
d'obstruccions, per a això, tots els materials i elements que formen la xarxa hauran de tenir una 
gran llisura interna (canonades, brunyits d'arquetes i pous, etc), i les unions, entroncaments, 
empelts, etc., es faran procurant una unió de gom a gom, sense graons ni ressalts. 
S'aconseguirà un traçat de la instal·lació que permeti una accessibilitat total de la xarxa, 
fonamentalment en els punts conflictius (canvis d'adreça, inflexions, etc), disposant en tals punts 
un sistema de registre que en un moment donat permeti l'accés dels elements o útils de neteja, 
fugint en la mesura del possible dels encastaments. 
Es tindrà independència total de la xarxa amb els elements estructurals de l'edifici, per impedir 
que els moviments relatius dels uns i els altres s'afectin entre si, la qual cosa sempre acabaria per 
trencar els elements de la xarxa o perdre la hermeticitat. 
Es realitzarà una subjecció correcta de tots els materials que integren la xarxa, fonamentalment 
les canonades. 
S'impedirà la comunicació directa d'aquesta xarxa amb la d'aigües netes. S'eliminaran els 
excessos de greixos i fangs abans del seu abocament a la xarxa de col·lectors. 
No s'han d'instal·lar dos sifons en sèrie, perquè la borsa d'aire que es formaria en la canonada de 
connexió entre els dos dificultaria o, fins i tot, impediria el fluir de l'aigua cap a la xarxa de 
desguàs. 
 
Consideracions generals: 

• Vàlvules de desguàs: 
El seu assemblatge i interconnexió s'efectuarà mitjançant juntes mecàniques amb rosca i junta 
tòrica. Totes aniran dotades del seu corresponent tap i cadeneta, tret que siguin automàtiques o 
amb dispositiu incorporat a l'aixeteria, i juntes d'estanqueïtat per al seu acoblament a l'aparell 
sanitari. 
Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d'acer inoxidable, excepte en aigüeres 
en els quals seran necessàriament d'acer inoxidable. La unió entre reixeta i vàlvula es realitzarà 
mitjançant cargol d'acer inoxidable roscat sobre rosca de llautó insereix en el cos de la vàlvula. 
En el muntatge de vàlvules no es permetrà la manipulació de les mateixes, quedant prohibida la 
unió amb enmasillat. Quan el tub sigui de polipropilè, no s'utilitzarà líquid soldador. 
 

• Sifons individuals i pots sifònics: 
Tant els sifons individuals com els pots sifònics seran accessibles en tots els casos i sempre des 
del propi local en què es trobin instal·lats. Els tancaments hidràulics no quedaran tapats o ocults 
per envans, forjats, etc., que dificultin o impossibilitin el seu accés i manteniment. Els pots sifònics 
encastats en forjats només es podran utilitzar en condicions ineludibles i justificades de disseny. 
Els sifons individuals portaran en el fons un dispositiu de registre amb tap roscat i s'instal·laran el 
més a prop possible de la vàlvula de descàrrega de l'aparell sanitari o en el mateix aparell 
sanitari, per minimitzar la longitud de canonada bruta en contacte amb l'ambient. 
La distància màxima, en sentit vertical, entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó ha de ser 
igual o inferior a 60 cm, per evitar la pèrdua del segell hidràulic. 
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Quan s'instal·lin sifons individuals, es disposaran en ordre de menor a major altura dels 
respectius tancaments hidràulics a partir de l'embocadura a la baixant o al *manguetón del vàter, 
si és el cas, on desembocaran els restants aparells aprofitant el màxim desnivell possible en el 
desguàs de cadascun d'ells. Així, el més proper a la baixant serà la banyera, després el bidet i 
finalment l'o els lavabos. 
No es permetrà la instal·lació de sifons antisucció, ni qualsevol un altre que pel seu disseny pugui 
permetre el buidatge del segell hidràulic per sifonament. 
No es podran connectar desguassos procedents de cap altre tipus d'aparell sanitari a pots 
sifònics que recullin desguassos d'urinaris. 
Els pots sifònics quedaran enrasats amb el paviment i seran enregistrables mitjançant tapa de 
tancament hermètic, estanca a l'aire i a l'aigua. 
La connexió dels brancs de desguàs al pot sifònic es realitzarà a una altura mínima de 20 mm i el 
tub de sortida com a mínim a 50 mm, formant així un tancament hidràulic. La connexió del tub de 
sortida hidràulic. 
El diàmetre dels pots sifònics serà com a mínim de 110 mm. 
Els pots sifònics portaran incorporada una vàlvula de retenció contra inundacions amb boia 
flotador i desmuntable per accedir a l'interior. Així mateix, comptaran amb un tap de registre 
d'accés directe al tub d'evacuació per a eventuals embussos i obstruccions. 
No es permetrà la connexió al sifó d'un altre aparell del desguàs d'electrodomèstics, aparells de 
bombament o aigüeres amb triturador. 
 

• Calderetes o boneres i embornals: 
La superfície de la boca de la caldereta serà com a mínim un 50 % major que la secció de baixant 
a la qual serveix. Tindrà una profunditat mínima de 15 cm i un solape també mínim de 5cm sota el 
solado. Aniran proveïdes de reixetes, planes en el cas de cobertes transitables i esfèriques en les 
no transitables. 
Tant en les baixants mixtes com en les baixants de pluvials, la caldereta s'instal·larà en paral·lel 
amb la baixant, a fi de poder garantir el funcionament de la columna de ventilació.  
Els embornals de recollida d'aigües pluvials, tant en cobertes, com en terrasses i garatges seran 
de tipus sifònic, capaços de suportar, de forma constant, càrregues de 100 kg/cm2. El segellat 
estanc entri al impermeabilitzant i l'embornal es realitzarà mitjançant estrenyi mecànic tipus brida 
de la tapa de l'embornal sobre el cos del mateix. Així mateix, el impermeabilitzant es protegirà 
amb una brida de material plàstic. 
L'embornal, en el seu muntatge, permetrà absorbir diferències d'espessors de sòl, de fins a 90 
mm. 
L'embornal sifònic es disposarà a una distància de la baixant inferior o igual a 5 m, i es garantirà 
que en cap punt de la coberta se supera una altura de 15 cm de formigó de pendent. El seu 
diàmetre serà superior a 1,5 vegades el diàmetre de la baixant a la qual desguassa. 
 

• Canalons: 
Els canalons, en general i excepte les següents especificacions, es disposaran amb un pendent 
mínim de 0,5%, amb un lleuger pendent cap a l'exterior. 
Per a la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el seu perímetre, les 
abraçadores a les quals se subjectarà la xapa, s'ajustaran a la forma de la mateixa i seran de 
platina d'acer galvanitzat. Es col·locaran aquests elements de subjecció a una distància màxima 
de 50 cm i anirà entrat almenys 15 mm de la línia de teules del ràfec. 
En canalons de plàstic, es pot establir un pendent mínim de 0,16%. En aquests canalons s'uniran 
els diferents perfils amb maniguet d'unió amb junta de goma. La separació màxima entre ganxos 

de subjecció no excedirà d'1 m, deixant espai per a les baixants i unions, encara que en zones de 
neu aquesta distància es reduirà a 0,70 m. Tots els seus accessoris han de portar una zona de 
dilatació d'almenys 10 mm. 
La connexió de canalons al col·lector general de la xarxa vertical annexa, si escau, es farà a 
través d'embornal sifònic. 
 

• Execució de les xarxes de petita evacuació: 
Les xarxes seran estances i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. 
S'evitaran els canvis bruscs d'adreça i s'utilitzaran peces especials adequades. S'evitarà 
l'enfrontament de dos brancs sobre una mateixa canonada col·lectiva. 
Se subjectaran mitjançant brides o ganxos disposats cada 700 mm per a tubs de diàmetre no 
superior a 50 mm i cada 500 mm per a diàmetres superiors. Quan la subjecció es realitzi a 
paraments verticals, aquests tindran un espessor mínim de 9 cm. Les abraçadores de pengi dels 
forjats portaran folro interior elàstic i seran regulables per donar-los el pendent adequat.  
En el cas de canonades encastades s'aïllaran per evitar corrosions, aixafaments o fugides. 
Igualment, no quedaran subjectes a l'obra amb elements rígids tals com a guixos o morters. 
En el cas d'utilitzar canonades de gres, per l'agressivitat de les aigües, la subjecció no serà rígida, 
evitant els morters i utilitzant en el seu lloc un cordó embreado i la resta farcida d'asfalt. 
Els passos a través de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contra tub de 
material adequat, amb una folgança mínima de 10 mm, que es retacarà amb massilla asfàltica o 
material elàstic. 
Quan el manguetón del vàter sigui de plàstic, s'acoblarà al desguàs de l'aparell per mitjà d'un 
sistema de junta de cautxú de segellat hermètic. 
 

• Execució dels baixants: 
Els baixants s'executaran de manera que quedin aplomades i fixades a l'obra, l'espessor de la 
qual no ha de ser menor de 12 cm, amb elements de subjecció mínims entre forjats. La fixació es 
realitzarà amb una abraçadora de fixació a la zona de l'embocadura, perquè cada tram de tub 
sigui autoportant, i una abraçadora de guiat a les zones intermèdies. La distància entre 
abraçadores ha de ser de 15 vegades el diàmetre, i podrà prendre's la taula següent com a 
referència, per a tubs de 3 m: 
 
Diàmetre del tub en mm 40 50 63 75 110 125 160 

Distancia en m  0,4 0,8 1,0 1,1 1,5 1,5 

 
Les unions dels tubs i peces especials de les baixants de *PVC se segellaran amb cues 
sintètiques impermeables de gran adherència deixant una folgança en la copa de 5 mm, encara 
que també es podrà realitzar la unió mitjançant junta elàstica. 
En les baixants de polipropilè, la unió entre canonada i accessoris, es realitzarà per soldadura en 
un dels seus extrems i junta lliscant (anello adaptador) per l'altre; muntant la canonada a mitja 
carrera de la copa, a fi de poder absorbir les dilatacions o contraccions que es produeixin. 
Per als tubs i peces de gres es realitzaran juntes a endoll i cordó. S'envoltarà el cordó amb corda 
embreada o un altre tipus de empaquetadura similar. S'inclourà aquest extrem en la copa o 
endoll, fixant la posició deguda i estrenyent aquesta empaquetadura de manera que ocupi la 
quarta part de l'altura total de la copa. L'espai restant s'emplenarà amb morter de ciment i sorra 
de riu en la proporció 1:1. Es retacarà aquest morter contra la peça del cordó, en forma de bisell. 
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Per a les baixants de fosa, les juntes es realitzaran a endoll i cordó, emplenat l'espai lliure entre 
copa i cordó amb una empaquetadura que es retacarà fins que deixi una profunditat lliure de 25 
mm. Així mateix, es podran realitzar juntes per brides, tant en canonades normals com en peces 
especials. 
Les baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades dels paraments, para, d'una banda 
poder efectuar futures reparacions o acabats, i d'altra banda no afectar als mateixos per les 
possibles condensacions en la cara exterior de les mateixes. 
A les baixants que discorrent vistes, sigui el que sigui el seu material de constitució, se'ls 
pressuposi un cert risc d'impacte, se'ls dotarà de l'adequada protecció que ho eviti en tant que 
sigui possible. 
En edificis de més de 10 plantes, s'interromprà la verticalitat de la baixant, amb la finalitat de 
disminuir el possible impacte de caiguda. La desviació ha de preveure's amb peces especials o 
escuts de protecció de la baixant i l'angle de la desviació amb la vertical ha de ser superior a 60º, 
a fi d'evitar possibles embusos. El reforçament es realitzarà amb elements de polièster aplicats ”in 
situ”. 
 

• Execució de la xarxa horitzontal penjada: 
L'entroncament amb la baixant es mantindrà lliure de connexions de desguàs a una distància 
igual o major que 1 m a banda i banda. 
Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que 
s'instal·laran en la meitat superior de la canonada. 
En els canvis d'adreça se situaran colzes de 45º, amb registre roscat. 
La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible pel tipus de tub, sent: 
a) en tubs de PVC i per a tots els diàmetres, 0,3 cm; b) en tubs de fosa, i per a tots els diàmetres, 
0,3 cm. 
Encara que s'ha de comprovar la fletxa màxima citada, s'inclouran abraçadores cada 1,50 m, per 
a tot tipus de tubs, i la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. 
Aquestes abraçadores, amb les quals se subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i 
disposaran de folro interior elàstic, sent regulables per donar-los el pendent desitjat. Es 
disposaran sense estrenyi en les goles de cada accessori, establint-se d'aquesta forma els punts 
fixos; els restants suports seran lliscants i suportaran únicament la xarxa. 
Quan la generatriu superior del tub quedi a més de 25 cm del forjat que la sustenta, tots els punts 
fixos d'ancoratge de la instal·lació es realitzaran mitjançant *silletas o trapezis de fixació, per mitjà 
de tirants ancorats al forjat en tots dos sentits (aigües a dalt i aigües a baix) de l'eix de la 
conducció, a fi d'evitar el desplaçament d'aquests punts per vinclament del suport. 
En tots els casos s'instal·laran els absorbidors de dilatació necessaris. En canonades encolades 
s'utilitzaran maniguets de dilatació o unions mixtes (encolades amb juntes de goma) cada 10 m. 
La canonada principal es perllongarà 30 cm des de la primera presa per resoldre possibles 
obturacions. 
Els passos a través d'elements de fàbrica es faran amb contratub d'algun material adequat, amb 
les folgances corresponents, segons s'ha indicat per a les baixants. 
 

• Execució de la xarxa horitzontal soterrada: 
La unió de la baixant a l'arqueta es realitzarà mitjançant un maniguet lliscant *arenado prèviament 
i rebut a l'arqueta. Aquest arenado permetrà ser rebut amb morter de ciment en l'arqueta, 
garantint d'aquesta forma una unió estanca. 

Si la distància de la baixant a l'arqueta dempeus de baixant és llarga es col·locarà el tram de tub 
entre ambdues sobre un suport adequat que no limiti el moviment d'est, per impedir que funcioni 
com a mènsula. 
Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de 
materials i els seus tipus d'unió: a) per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant 
claudàtors de formigó en massa; b) per a canonades de PVC, no s'admetran les unions 
fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos elements, les unions entre tubs seran d'endoll 
o cordó amb junta de goma, o pegat mitjançant adhesius. 
Quan existeixi la possibilitat d'invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a 
aquesta, es prendran les mesures adequades per impedir-ho tals com disposar malles de 
geotextil. 
 

• Execució de les rases: 
Les rases s'executaran en funció de les característiques del terreny i dels materials de les 
canalitzacions a enterrar. Es consideraran canonades més deformables que el terreny les de 
materials plàstics, i menys deformables que el terreny les de fosa, formigó i gres. 
Sense perjudici de l'estudi particular del terreny que pugui ser necessari, es prendran de forma 
general, les següents mesures. 
 

• Rases per canonades de materials plàstics: 
Les rases seran de parets verticals; la seva amplària serà el diàmetre del tub més 500 mm, i com 
a mínim de 0,60 m. 
La seva profunditat vindrà definida en el projecte, sent funció dels pendents adoptats. Si la 
canonada discorre sota calçada, s'adoptarà una profunditat mínima de 80 cm, des de la clau fins 
a la rasant del terreny. 
Els tubs es recolzaran en tota la seva longitud sobre un jaç de material granular (sorra/grava) o 
terra exempta de pedres d'un gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/ 10 cm. Es compactaran els 
laterals i es deixaran al descobert les unions fins a haver-se realitzat les proves d'estanqueïtat. El 
farciment es realitzarà per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 m del nivell superior en què es 
realitzarà un últim abocament i la compactació final. 
La base de la rasa, quan es tracti de terrenys poc consistents, serà un jaç de formigó en tota la 
seva longitud. L'espessor d'aquest jaç de formigó serà de 15 cm i sobre ell anirà el jaç descrit en 
el paràgraf anterior. 
 

• Arquetes: 
Si són fabricades ”in situ” podran ser construïdes amb fàbrica de maó massís de mig peu 
d'espessor, esquerdejada i brunyida interiorment, es recolzaran sobre una *solera de formigó H-
100 de 10 cm d'espessor i es cobriran amb una tapa de formigó prefabricat de 5 cm d'espessor. 
L'espessor de les realitzades amb formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de 
goma per evitar el pas d'olors i gasos. 
Les arquetes embornal es cobriran amb reixeta metàl·lica recolzada sobre angulars. Quan 
aquestes arquetes embornals tinguin dimensions considerables, com en el cas de rampes de 
garatges, la reixeta plana serà desmuntable. El desguàs es realitzarà per un dels seus laterals, 
amb un diàmetre mínim de 110 mm, abocant a una arqueta sifònica o a un separador de greixos i 
fangs. 
En les arquetes sifòniques, el conducte de sortida de les aigües anirà proveït d'un colze de 90º, 
sent l'espessor de la làmina d'aigua de 45 cm. 
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Les trobades de les parets laterals s'han de realitzar a mitja canya, per evitar el dipòsit de 
matèries sòlides en les cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l'entrada i la sortida 
mitjançant mitges canyes realitzades sobre llit de formigó formant pendent. 
 

• Pous: 
Si són fabricats ”in situ”, es construiran amb fàbrica de maó massís d'1 peu d'espessor que anirà 
esquerdejada i brunyida interiorment. Es recolzarà sobre solera de formigó H-100 de 20 cm 
d'espessor i es cobrirà amb una tapa hermètica de ferro colat. Els prefabricats tindran unes 
prestacions similars. 
 

• Protecció i neteja: 
Els aparells sanitaris es manejaran en obra amb summa cura i quedaran protegits durant la 
construcció, abans i després del muntatge, contra cops. 
Així mateix, s'haurà d'evitar l'entrada de brutícia i enderrocs en el recipient dels aparells i en les 
obertures de desguàs i sobreeixidor. 
Una vegada acabada l'obra i abans del lliurament provisional, l'empresa instal·ladora haurà de 
netejar perfectament tots els aparells sanitaris, eliminant, a més, les proteccions amb les quals 
vénen de fàbrica, sense utilitzar productes àcids o abrasius. 
La DO rebutjarà qualsevol aparell que, al seu judici, present imperfeccions en l'esmalt o color, 
fissures, trencaments, etc. 
 
Comprovacions: 
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de la 
normativa en vigor, nacional o estrangera, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. 
La DO comprovarà els següents aspectes de cadascun dels aparells sanitaris: 

‐ danys, imperfeccions i neteja. 
‐ altura de muntatge i anivellació. 
‐ fixació a paraments. 
‐ situació de les aixetes. 
‐ connexions hidràuliques. 
‐ connexió a les xarxes de desguàs i ventilació. 

 
• Proves d’estanqueïtat parcial: 

Es realitzaran proves d'estanqueïtat parcial descarregant cada aparell aïllat o simultàniament, 
verificant els temps de desguàs, els fenòmens de sifonat que es produeixin en el propi aparell o 
en els altres connectats a la xarxa, sorolls en desguassos i canonades i comprovació de 
tancaments hidràulics. 
No s'admetrà que quedi en el sifó d'un aparell una altura de tancament hidràulic inferior a 25 mm. 
Les proves de buidatge es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb els cabals mínims 
considerats per a cadascun d'ells i amb la vàlvula de desguàs així mateix oberta; no s'acumularà 
aigua en l'aparell en el temps mínim d'1 minut. 
A la xarxa horitzontal es provarà cada tram de canonada, per garantir la seva estanquitat 
introduint aigua a pressió (entre 0,3 i 0,6 bar) durant deu minuts. 
Les arquetes i pous de registre se sotmetran a idèntiques proves omplint-los prèviament d'aigua i 
observant si s'adverteix o no un descens de nivell. 
Es controlaran al 100 % les unions, entroncaments i/o derivacions. 

 
• Proves d’estanqueïtat total: 

Les proves han de fer-se sobre el sistema total, bé d'una sola vegada o per parts podran segons 
les prescripcions següents. 
 

• Prova amb aigua: 
La prova amb aigua s'efectuarà sobre les xarxes d'evacuació d'aigües residuals i pluvials. Per a 
això, es taponaran tots els terminals de les canonades d'evacuació, excepte els de coberta, i 
s'omplirà la xarxa amb aigua fins a desbordar. 
La pressió a la qual ha d'estar sotmesa qualsevol part de la xarxa no ha de ser inferior a 0,3 bar, 
ni superar el màxim d'1 bar. 
Si el sistema tingués una altura equivalent més alta d'1 bar, s'efectuaran les proves per fases, 
subdividint la xarxa en parts en sentit vertical. 
Si es prova la xarxa per parts, es farà amb pressions entre 0,3 i 0,6 bar, suficients per detectar 
fugides. 
Si la xarxa de ventilació està realitzada en el moment de la prova, se li sotmetrà al mateix règim 
que a la resta de la xarxa d'evacuació.. 
La prova es donarà per acabada solament quan cap de les unions acusin pèrdua d'aigua. 
 

• Prova amb aire: 
La prova amb aire es realitzarà de forma similar a la prova amb aigua, tret que la pressió a la qual 
se sotmetrà la xarxa serà entre 0,5 i 1 bar com a màxim. 
Aquesta prova es considerarà satisfactòria quan la pressió es mantingui constant durant tres 
minuts. 
 

• Prova amb fum: 
La prova amb fum s'efectuarà sobre la xarxa d'aigües residuals i la seva corresponent xarxa de 
ventilació. 
Ha d’utilitzar-ne un producte que produeixi un fum espès i que, a més, tingui una forta olor.  
La introducció del producte es farà per mitjà de màquines o bombes i s'efectuarà en la part baixa 
del sistema, des de diferents punts si és necessari, per inundar completament el sistema, després 
d'haver omplert amb aigua tots els tancaments hidràulics. 
Quan el fum comenci a aparèixer pels terminals de coberta del sistema, es taponarán aquests a fi 
de mantenir una pressió de gasos de 250 Pa. 
El sistema ha de resistir durant el seu funcionament fluctuacions de ± 250 Pa, per les quals ha 
estat dissenyat, sense pèrdua d'estanqueïtat en els tancaments hidràulics. 
La prova es considerarà satisfactòria quan no es detecti presència de fum i olors a l'interior de 
l'edifici. 
 

• Característiques generals dels materials: 
De forma general, les característiques dels materials definits per a aquestes instal·lacions seran: 

a) Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 
b) Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
c) Suficient resistència a les càrregues externes. 
d) Flexibilitat per poder absorbir els seus moviments. 
e) Llisura interior. 
f) Resistència a l'abrasió. 
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g) Resistència a la corrosió. 
h) Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 

 

• Materials de les canalitzacions: 
Conforme al ja establert, es consideren adequades per a les instal·lacions d'evacuació de residus 
les canalitzacions que tinguin les característiques específiques establertes en les següents 
normes: 

a) Canonades de fosa segons normes UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
877:2000. 

b) Canonades de *PVC segons normes UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE 
EN 1453-1:2000, 

c) UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
d) Canonades de polipropilè (PP) segons norma UNE EN 1852-1:1998. 
e) Canonades de gres segons norma UNE EN 295-1:1999. 
f) Canonades de formigó segons norma UNE 127010:1995 EX. 

 

• Sifons: 
Seran llisos i d'un material resistent a les aigües evacuades, amb un espessor mínim de 3 mm. 
 

• Calderetes: 
Podran ser de qualsevol material que reuneixi les condicions d'estanqueïtat, resistència i perfecte 
acoblament als materials de coberta, terrassa o pati. 
 
Condicions dels materials dels accessoris. 
Compliran les següents condicions: 

a) Qualsevol element metàl·lic o no que sigui necessari per a la perfecta execució d'aquestes 
instal·lacions reunirà quant al seu material, les mateixes condicions exigides per a la 
canalitzacióen què s'insereixi. 

b) Les peces de fosa destinades a tapes, embornals, vàlvules, etc., compliran les condicions 
exigides per a les canonades de fosa. 

c) Les brides, presilles i altres elements destinats a la fixació de baixants seran de ferro 
metal·litzat o galvanització. 

d) Quan es tracti de baixants de material plàstic s'intercalarà, entre l'abraçadora i la baixant, 
un maniguet de plàstic. 

e) Igualment compliran aquestes prescripcions tots els ferratges que s'utilitzin en l'execució, 
tals com a esglaons de pous, rosques i brides de pressió en les tapes de registre, etc. 

 

Manteniment i conservació: 
Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de comprovar 
periòdicament d’estanqueïtat general de la xarxa amb les seves possibles fugides, l'existència 
d'olors i el manteniment de la resta d'elements. 
Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una disminució 
apreciable del cabal d'evacuació, o hi hagi obstruccions. 
Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits i cobertes transitables, i els pots 
sifònics. Els embornals i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, almenys, una 
vegada a l'any. 
Una vegada a l'any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les arquetes embornal i la 
resta de possibles elements de la instal·lació tals com a pous de registre, bombes d'elevació. 

Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes dempeus de baixant, de pas i sifòniques o 
abans si s'apreciessin olors. 
Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís. 
Es mantindrà l'aigua permanentment en els embornals, pots sifònics i sifons individuals per evitar 
males olors, així com es netejaran els de terrasses i cobertes. 
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CN HR Justificació del Document Bàsic “HR Protecció enfront al 
Soroll” 
Es justificarà, d’acord amb les disposicions que dicta el RD 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual 
s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es 
modifica el Reial decret 314/2006,de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, 
que les solucions adoptades compleixen les exigències bàsiques caracteritzades i quantificades 
en el projecte bàsic. 

1. Reducció de la transmissió a soroll aeri 

Els elements constructius interiors de separació, així com les façanes, les cobertes, les parets 
mitgeres i els sòls en contacte amb l'aire exterior que conformen cada recinte d'un edifici han de 
tenir, en conjunció amb els elements constructius adjacents, unes característiques que es 
compleixi: 

a) En els recintes protegits: 
i) Protecció contra el soroll generat en recintes pertanyents a la mateixa unitat d'ús 
en edificis d'ús residencial privat: 

- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, dels envans no serà 
menor que 33 dBA. 

ii) Protecció contra el soroll generat en recintes que no pertanyen a la mateixa 
unitat de ús: 

- L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT, A, entre un recinte protegit i 
qualsevol altre recinte habitable o protegit de l'edifici no pertanyent a la 
mateixa unitat de ús i que no sigui recinte d'instal·lacions o d'activitat, 
adjacent vertical o horitzontalment amb ell, no serà inferior a 50 dBA, 
sempre que no comparteixin portes o finestres. Quan sí que les 
comparteixin, l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, 
d'aquestes no serà inferior a 30 dBA i l'índex global de reducció acústica, 
ponderat A, RA, del tancament no serà inferior a 50 dBA. 

iii) Protecció contra el soroll generat en recintes d'instal·lacions i en recintes 
d'activitat: 

- L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT, A, entre un recinte protegit i un 
recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat, adjacent vertical o 
horitzontalment amb ell, no serà menor que 55 dBA. 

iv) Protecció contra el soroll procedent de l'exterior: 
- L'aïllament acústic a soroll aeri, D2m, nT, Atr, entre un recinte protegit i 
l'exterior no serà menor que els valors indicats a la taula 2.1, en funció de 
l'ús del edifici i dels valors de l'índex de soroll dia, Ld, definit en l'annex I del 
Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, de la zona on s'ubica l'edifici. 
- El valor de l'índex de soroll dia, Ld, pot obtenir a les administracions 
competents o mitjançant consulta dels mapes estratègics de soroll. En el 
cas que un recinte pugui estar exposat a diversos valors de Ld, com per 
exemple un recinte en cantonada, s'adoptarà el major valor. 
- Quan no es disposi de dades oficials del valor de l'índex de soroll dia, Ld, 
es s'aplicarà el valor de 60 dBA per al tipus d'àrea acústica relatiu a sectors 
de territori amb predomini de sòl d'ús residencial. Per a la resta d'àrees 
acústiques, s'aplicarà el que disposen les normes reglamentàries de 

desenvolupament de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll pel que 
fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 
- Quan es prevegi que algunes façanes, com ara façanes de patis d'illa 
tancats o patis interiors, així com façanes exteriors en zones o entorns 
tranquils, no estaran exposades directament al soroll d'automòbils, 
aeronaus, d'activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un 
índex de soroll dia, Ld, 10 dBA menor que l'índex de soroll dia de la zona. 
- Quan en la zona on s'ubiqui l'edifici el soroll exterior dominant sigui el de 
aeronaus segons s'estableixi en els mapes de soroll corresponents, el valor 
d'aïllament acústic a soroll aeri, D2m, nT, Atr, obtingut en la taula 2.1 
s'incrementarà en 4 dBA. 

b) En els recintes habitables: 
i) Protecció contra el soroll generat en recintes pertanyents a la mateixa unitat d'ús, 
en edificis d'ús residencial privat: 

- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, dels envans no serà 
menor que 33 dBA. 

ii) Protecció contra el soroll generat en recintes que no pertanyen a la mateixa 
unitat de ús: 

- L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT, A, entre un recinte habitable i 
qualsevol altre recinte habitable o protegit de l'edifici no pertanyent a la 
mateixa unitat de ús i que no sigui recinte d'instal·lacions o d'activitat, 
adjacent vertical o horitzontalment amb ell, no serà menor que 45 dBA, 
sempre que no comparteixin portes o finestres. 
Quan sí que les comparteixin i siguin edificis d'ús residencial (públic o 
privat) o hospitalari, l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, 
d'aquestes no ser inferior a 20 dBA i l'índex global de reducció acústica, 
ponderat A, RA, del tancament no serà inferior a 50 dBA. 

 

Elements constructius verticals: (indicar R en dBA) 
‐ Particions interiors 33 dBA 
‐ Zones comuns 45 dBA 
‐ Sales de màquines 55 dBA 

Elements constructius horitzontals: (indicar R en dBA) 
‐ Cobertes 30 dBA 
‐ Sales de màquines 55 dBA 

Façanes: (indicar R en dBA) 
‐ Ag, o fusteria 30 dBA 

2. Reducció de la transmissió a soroll d’impacte 

Els elements constructius de separació horitzontals han de tenir, en conjunció amb els elements 
constructius adjacents, unes característiques que es compleixi: 

a) En els recintes protegits: 
i) Protecció contra el soroll procedent generat en recintes no pertanyents a la 
mateixa unitat d'ús: 
El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte protegit 
adjacent vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal comuna amb 
qualsevol altre recinte habitable o protegit de l'edifici, no pertanyent a la mateixa 
unitat d'ús i que no sigui recinte d'instal·lacions o d'activitat, no serà més gran que 
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65 dB. Aquesta exigència no és d'aplicació en el cas de recintes protegits 
confrontants horitzontalment amb una escala. 
ii) Protecció contra el soroll generat en recintes d'instal·lacions o en recintes 
d'activitat: 
El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte protegit 
adjacent vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal comuna amb 
un recinte d'activitat o amb un recinte d'instal·lacions no serà superior a 60 dB. 

b) En els recintes habitables: 
i) Protecció contra el soroll generat de recintes d'instal·lacions o en recintes 
d'activitat: 
El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte habitable 
confrontant vertical, horitzontalment o que tingui una aresta horitzontal comuna 
amb un recinte d'activitat o amb un recinte d'instal·lacions no serà superior a 60 
dB. 

 
Elements constructius horitzontals: (indicar Ln, en dBA ) 

‐ Cobertes 60 dB 
‐ Sales de màquines 55 dB 

3. Reducció del soroll i les vibracions de les instal·lacions 

Estimen que els recintes de la sala de compressors i la sala de clima son els únics que podem 
generar algun tipus de molèsties per soroll i vibració. 
El tractament previst en les parets i sostres de les sales està encaminat a millorar el seu propi 
aïllament de manera que no es propaguin sorolls excessius al exterior. S’aplicarà a parets i sostre 
una capa d’escuma de polièster de 20 mm d’espessor per reduir la reverberació interior El centre 
docent, en les seves instal·lacions de climatització, ventilació i altres no menys importants que 
utilitzin màquines i elements mòbils, requereixen d’un tractament especial per evitar la propagació 
de sorolls. 
Les vibracions no aïllades elàsticament es transmeten per via estructural a través dels paraments 
i l’estructura del mateix edifici. Podem distingir entre els elements o màquines mòbils que van 
recolzades al terra, com les centrals de climatització i alguns trams de conducte; i els elements o 
màquines que van suspesos, com les turbines, els conductes i els aparells de clima. 
No podem oblidar-nos de fer esment als passos d’instal·lacions mòbils, com els conductes de 
fluids, a través de paraments del propi edifici, que realitzats de forma no elàstica també pot 
generat transmissions de soroll. 
Per tal d’evitar la propagació de sorolls dels elements mòbils serà necessari col·locar elements 
antivibratoris. En general la tria dels esmorteïdors més apropiats per a cada solució passa per 
valorar: 

‐ Tipus de fixació entre màquina i suport. 
‐ Càrrega que ha de suportar l’esmorteïdor. 
‐ Nombre d’esmorteïdors i repartiment de la càrrega. 
‐ Règim de treball (rpm) i eixos de moviment de la màquina que s’ha d’aïllar. 

Amb aquestes dades triarem l’esmorteïdor que més s’adapti a les necessitats i que més aïllament 
ofereixi. 
A partir de les característiques de l’esmorteïdor subministrades pel fabricant, tindrem una 
equivalència entre la deflexió o compressió i la càrrega que ha de suportar. Aquesta deflexió, 
anomenada en l’àbac subtangent teòrica, indicarà la freqüència pròpia de la molla. 

Prenen aquesta dada com a referència, podem conèixer l’atenuació que obtindrem, en funció del 
règim de treball o excitació de la màquina que es vol aïllar. En general es tractarà d’aconseguir 
atenuacions superiors al 50 %. 
Amb esmorteïdors metàl·lics s’aconsegueixen freqüències pròpies més baixes i la deflexió 
s’acosta més a la subtangent teòrica que s’indica a l’àbac. Tot i això, en moltes ocasions els 
aïlladors cautxú, per tenir un major rendiment en moviments tangencials i oferir alçades menors, 
ens poder ser de gran utilitat. 

4. Limitar el soroll reverberant dels recintes 

Els materials triats a la rehabilitació del Pavelló B seran els adequats per garantir una absorció 
acústica suficient. 
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CN EC ECOEFICIÈNCIA 
S’especificaran les disposicions adoptades per assolir els paràmetres d’ecoeficiència que figuren 
en el Decret 21/2006, d’àmbit català, en correlació amb les exigències HE 1 i HE 4, HR, 
ordenances municipals i d’altres disposicions. 
Es justificarà que les solucions adoptades el Decret 21/2006 que regula l’adopció de criteris 
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis i que aquestes s’integren en els diferents sistemes que 
componen l’edifici projectat. 
 
Objecte: 
L'objectiu d'aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d'ecoeficiència en els edificis: 

‐ De nova construcció. 
‐ Els procedents de reconversió d'antiga edificació. 
‐ Els resultants d'obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin 

l'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot l'edifici. 
 
Els paràmetres ambientals i d'ecoeficiència són d'aplicació en els edificis, de titularitat pública o 
privada, destinats a qualsevol dels usos següents: 

‐ Habitatge. 
‐ Residencial col·lectiu (hotels, pensions, residències, albergs). 
‐ Administratiu (centres de l'Administració Pública, bancs, oficines). 
‐ Docent (escoles infantils, centres d'ensenyança primària, secundària, universitària i 

formació professional). 
‐ Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut). 
‐ Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos). 
‐  

En el nostre cas, es fa la rehabilitació i el canvi d’ús del Pavelló B de l’Antic Hospital de l’Esperit 
Sant a un edifici docent, inclosa als usos indicats, per tant, és obligatori aplicar els paràmetres 
ambientals i d'ecoeficiència previstos en aquest Decret, encara que els materials de construcció i 
les instal·lacions es faran tot seguint els següents criteris. 
 
Paràmetres d'ecoeficiència: 

• Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua: 
L’edifici disposa d'una xarxa de sanejament que separa les aigües pluvials de les residuals. 
Aquesta separació es manté fins a una arqueta situada a l'exterior de l’edifici, en el límit més 
proper d'aquesta a la xarxa general de sanejament. En aquest cas, la xarxa municipal no te un 
sistema separatiu d’aigües. 
Les aixetes de lavabos estan dissenyades per economitzar aigua i disposen d'un mecanisme 
economitzador. En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent de 
donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar. 
Les cisternes dels vàters disposen de mecanismes de doble descàrrega o de descàrrega 
interrompible. 
Al tractar-se d’un edifici docent, les aixetes de lavabos disposaran obligatòriament de 
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència per al seu funcionament. 
  
 
 
 

• Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'energia: 
Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis, tant si són 
sobreexposats, exposats o protegits, incloent els ponts tèrmics integrats en aquests tancaments, 
tenen unes solucions constructives i d'aïllament tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de 
transmitància tèrmica Km = 0,70 W/m2K. 
Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposen de vidres dobles o bé 
d'altres solucions que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de 
l'obertura ≤ a 3,30 W/m2K. 
 

• Paràmetres d'ecoeficiència relatius als materials i sistemes constructius: 
Es reduirà el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments verticals 
exteriors en un 10% respecte al paràmetre fixat en el punt anterior. 
Es disposarà d’una ventilació creuada natural. 
Exceptuant algunes estances interiors situades a la planta semisoterrani, es gaudeix d’un 
assolellament directe a totes les estances. 
 

• Paràmetres d'ecoeficiència relatius a la il·luminació: 
Com a mesura d’estalvi energètic en els lavabos s’han previst detectors de presència de forma 
que l’enllumenat només funciona quan la zona es troba ocupada. També en les circulacions i les 
aules existeixen detectors, preveient un enllumenat al 30% de forma general, que augmenta al 
100% quan detecta una presència. Es contempla la regulació en funció de la il·luminació natural. 
 

• Paràmetres d'ecoeficiència relatius al sistema de climatització: 
 
El sistema de regulació i control de la instal·lació de climatització serà centralitzat des del que es 
podran ajustar les temperatures dels diferents espais, horaris de funcionament, ... També es 
podran gestionar les alarmes que puguin aparèixer.  
 
El sistema disposarà d’un servidor WEB que permetrà que de forma remota es pugui accedir al 
sistema i enviar alarmes per email. Tot d’una forma gràfica, que permetrà un ús senzill i amigable. 

 
També serà capaç d’emmagatzemar dades històriques, permetent traçar gràfics i tendències, de 
forma que es pugui optimitzar el funcionament de sistema i reduir la despesa energètica. 

 
Aquest sistema també integrarà els equips de ventilació, podent programar l’horari de 
funcionament, que coincidirà amb l’horari laboral del centre. També permetrà poder ajustar els 
cabals en base a l’ocupació, de forma que es redueixi al màxim la despesa energètica per la 
ventilació. 
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1. INFORMACIÓ PRÈVIA: Antecedents i Condicions de Partida 

1.1. ANTECEDENTS I OBJECTE DE L’INFORME 

Francesc Xavier Saura Manich, amb DNI. 38.069.411H, Arquitecte Superior, Col·legiat  

nº32.518 per l’Il·lustre Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, en representació d’ESTUDI-

XV, S.C.P. amb domicili professional al Carrer Martínez de la Rosa nº. 34-36, Local 1, va ser 

contractat pel Consorci del Besòs per realitzar l’informe tècnic sobre l’estat actual de 

l’Estructura del Pavelló B de l’Antic Hospital de l’Esperit Sant situat a l’Avinguda de la 

Generalitat s/n a Santa Coloma de Gramenet, 08923 Barcelona. 

A partir d’aquest document previ es realitza el projecte de càlcul de rehabilitació de 

l’estructura existent i la nova estructura de l’ampliació, segons la documentació rebuda del 

projecte arquitectònic.   

1.2. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI I L’ESTRUCTURA ESTAT ACTUAL 

L’edifici està situat sobre el turó de Puigfred, (frontera natural entre Santa Coloma de 

Gramenet, Sant Adrià del Besos i Badalona), en el municipi de Santa Coloma de Gramenet, 

Barcelona. Va ser projectat per l’Arquitecte Josep Alemany i Juvé l’any 1929, d’estil 

Noucentista i destinat per a ús Sanitari. L’any 1960 va ser objecte de reforma a la zona de les 

antigues terrasses. Posteriorment se li afegeix  a la façana Oest, la menys representativa, un 

nucli de comunicacions vertical per la part exterior de formigó armat i acer laminat. Actualment 

està en desús des de fa anys. 

La tipologia de l’edifici és aïllada i consta de Planta Semisoterrani, Planta Baixa i dues Plantes 

Pis. El seu volum edificat està disposat en direcció Nord - Sud, amb ordenació simètrica a la 

construcció original, actualment sense l’ala Nord donant la sensació d’edifici inacabat. 

Les superfícies construïdes per planta són les següents: 

Planta Semisoterrani : 785,75 m2. a la cota + 61.10, + 104,10 m2 nucli comunicacions. 

Planta Baixa :   726,25 m2. a la cota + 65.00, + 95,72 m2 nucli comunicacions. 

Planta Primera :  724,31 m2. a la cota + 69.92, + 52,72 m2 nucli comunicacions. 

Planta Segona :  724,31 m2. a la cota + 74.28, + 52,72 m2 nucli comunicacions. 

Planta Coberta :  280,50 m2. a la cota + 77.02. 

 

 

Façanes 
Les Façanes Est i Sud són d’obra de fàbrica de totxo manual vist, amb sòcol de paredat o de 

maó massís, formant línies de relleu. La façana Nord actualment és un envà pluvial amb 

acabat arrebossat i la façana Oest va ser realitzada durant les obres d’ampliació portades a 

terme als anys 60, no seguint les pautes de la façana Noucentista. Les façanes originals 

presenten unes obertures rectangulars ritmades sobre la llinda, en les quals antigament hi 

havien finestres en arc, actualment tapiades. A la façana sud s’hi ubica un portal en arc 

d’accés a la planta baixa, i una porta en arc rebaixat a la planta primera. 

Coberta 
La coberta de la Nau Longitudinal de l’edifici és inclinada a dues vessants, suportades per 

encavallades triangulars de fusta massissa, amb elements de secció rectangular. Sobre les 

encavalles recolzen les corretges de fusta i sobre d’aquestes, rastrells on alhora hi recolzen 

l’entarimat pla de ceràmica, com a base de l’acabat de teula àrab. La coberta del Pavelló 

d’Entrada té la mateixa tipologia anteriorment descrita, però amb sis vessants, i el badalot de 

l’escala amb quatre. 

El nou nucli de comunicacions vertical de formigó i acer es construeix amb coberta plana 

transitable per manteniment. 

Estructura 
L’estructura vertical de l’edifici que sustenten els forjats esta formada per parets de càrrega 

d’obra de fabrica de totxo manual vist. La seva distribució a la nau central és a base de quatre 

directrius paral·leles a la direcció nord – sud, dues corresponen a les façanes i dues 

d’interiors, formant 3 crugies (oest, central i est). A l’ala sud les façanes són les que suporten 

els extrems dels forjats, que es recolzen en dos perfils centrals metàl·lics, per a formar l’antic 

vestíbul d’entrada a la nau. 

L’estructura horitzontal està formada per dues tipologies de forjats diferenciats que 

corresponen a les diferents èpoques en que s’han executat, construcció original 1929 i 

reforma als anys 1960. 

Els forjats originals situats a la nau central (crugia central i est) i l’ala sud, estan formats per 

perfils d’acer laminat  amb un límit elàstic de 274 Mpa de la sèrie IPN, amb intereix variable de 

mides 68, 70, 82 cm, amb l’entrebigat format per dues capes de peces ceràmiques unides 

amb morter de calç.  

A l’ala oest estaven ubicades originalment les terrasses de les habitacions. Durant el procés 

de reforma dels anys 1960 s’enderroquen i es torna a construir com a cos tancat per ubicar-hi 

més estances d’ús hospitalari. Aquest forjat està format per biguetes resistents de formigó 
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amb un intereix de 74 cm i el seu entrebigat està format igualment per dues peces ceràmiques 

unides amb morter de calç. 

Les escales interiors que comuniquen les diferents plantes i l'exterior d’accés a planta 

primera, estan suportades per voltes ceràmiques que recolzen sobre les parets perimetrals. 

Per a caracteritzar els fonaments s’ha realitzat una prova mitjançant ultrasons denominada 

georradar que ens permet determinar aproximadament les mesures dels fonaments. Una 

vegada realitzats els càlculs determinarem la tensió a la que està treballant el terreny i es 

valorarà la possibilitat de realitzar un estudi geotècnic segons els resultats obtinguts. 

1.3. DESCRIPCIÓ DE LES TIPOLOGIES DE LESIONS I INCIDÈNCIES OBSERVADES 

De les diferents tipologies de lesions localitzades, descrites en aquest apartat i amb 

representació gràfica en els plànols adjunts 11.00, s’han de destacar les següents 

observacions: 

- La representació gràfica de les fissures, esquerdes i lesions, es desenvolupa en el traçat i 

situació aproximada, sense acotar-se estrictament. 

- Durant la inspecció realitzada s’han observat tots els elements de l’estructura, exceptuant 

aquells que per la seva situació no eren visibles o accessibles. A aquest respecte s’han de 

destacar, en el cas que ens ocupa, la presencia de falsos sostres a tota la planta. S’han 

enderrocat part dels mateixos per a poder caracteritzar els elements estructurals, 

observant i analitzant les zones adjacents als mateixos, extrapolant a la resta de la zona. 

- Pel seguiment de les lesions s’ha creat una simbologia especifica que s’adjunta en els 

respectius plànols. 

- Per a una millor comprensió de les lesions observades i la seva situació s’acompanya una 

ressenya fotogràfica indicada als plànols. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 DESCONXATS GENERALS A LES VOLTES 
Desconxat dels revestiments de les voltes per falta de manteniment. 

   
 
 TRENCAMENTS PUNTUALS DE VOLTES PER SUBJECCIÓ FALS SOSTRE 
El falsos sostres suportats amb cables s’han ancorat a l’ala de les biguetes trencant puntualment 
la volta ceràmica. 
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 BIGUETES METÀL·LIQUES OXIDADES. 
Biguetes metàl·liques oxidades en la seva totalitat a la zona sota rasant. 

   
 
 INICI D’OXIDACIÓ BIGUETES METÀL·LIQUES 
A la totalitat dels forjats de biguetes metàl·liques s’aprecien principis d’oxidació en major o menor 
grau, en no estar protegides 

  
 EXFOLIACIÓ CAPS BIGUETES METÀL·LIQUES 
Caps de les biguetes metàl·liques exfoliats a zones humides amb la conseqüent pèrdua de 
secció i capacitat resistent. 

   
 

BIGUES PRINCIPALS DE REFORÇ O ESTINTOLAMENT OXIDADES 

Bigues d’estintolament sense protecció en front l’oxidació. 

   
 
ESQUERDES EN RECOLZAMENTS DE BIGUETES 
Esquerdes als recolzaments de les biguetes exfoliades per al canvi de volum del material 
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HUMITATS PER FUITA DE BAIXANTS 
Humitats a les voltes a causa de les fuites dels 
baixants de l’edifici. 

   

HUMITATS PER GOTERES A TEULADA 

El mal estat de la coberta filtra l’aigua de pluja travessant els forjats. 

   

DEGRADACIÓ IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA PLANA 

TRENCAMENT TEULES COBERTA INCLINADA  

   
ESQUERDES EN FAÇANES 

   
ELEMENTS INESTABLES A COBERTA EMBOLCALLATS 
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ELEMENTS D’OBRA DE FABRICA DESGASTATS 

   
ESQUERDES EN PARETS BADALOT 

Trencament de les cantonades per empentes 
horitzontals encavallada coberta. 

   
DETERIORAMENT ENTRADA PLANTA PRIMERA 

   

 
 ESQUERDES EN RÀFECS COBERTA. 

   

1.4. ANÀLISI ESTRUCTURAL ESTAT ACTUAL 

INTRODUCCIÓ 

S'ha realitzat la comprovació del comportament mecànic dels diferents elements estructurals 

que conformen l’edifici sobre el que es realitza l'informe. És objecte del present estudi 

analitzar el comportament mecànic de l'estructura en el seu estat actual, obtenint a nivell local 

el comportament mecànic de tots els seus components i a nivell global la capacitat de càrrega 

màxima dels forjats. 

A partir de la presa de dades obtingudes en les inspeccions realitzades per la definició de les 

característiques geomètriques dels diferents elements estructurals, de les condicions de 

suport existents, així com les hipòtesis de càrrega plantejades, es realitza la verificació 

estructural de l’edifici. La comprovació del comportament mecànic de l’estructura de l’edifici es 

realitza d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent (resistència, capacitat portant i 

deformabilitat), en funció de les característiques geomètriques i resistents dels diferents 

elements estructurals analitzats i de les accions considerades segons norma. Així doncs, 

s’analitza el comportament de l’estructura davant Estats Límit Últims i Estats Límit de Servei, 

verificant que aquests elements compleixen amb els requeriments de seguretat establerts en 

la normativa vigent, en funció dels materials existents i de les accions a les quals es vol 

sotmetre l’estructura. 

En apartats posteriors es descriu el procediment de l'anàlisi realitzat a partir de la informació 

existent (geometria i característiques mecàniques dels sistemes estructurals), així com de les 

condicions de suport i vinclament dels diferents elements estructurals. 
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METODOLOGIA DE TREBALL 

Per a la comprovació estructural es va seguir la següent metodologia de treball: 

1. Definició de las característiques dels elements estructurals mitjançant la inspecció i 

presa de dades in-situ. Verificació de la configuració estructural existent, geometria, 

característiques dels materials (seccions, classificació dels materials). 

2. Avaluació del estat de càrregues actual i de les exigències de càrregues i 

sobrecàrregues futures. 

3. Modelització i anàlisi del comportament mecànic a nivell local (esforços i deformacions). 

4.Verificació dels Estats Límits Últims i de Servei d’acord amb el que s’estableix en la 

normativa aplicada. 

 

 NORMATIVA 

La totalitat dels càlculs efectuats s'han realitzat sota les prescripcions de les següents 

normes: 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico - Acciones en Edificación 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico - Seguridad Estructural 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico – Madera. 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico – Fábrica. 

- EHE-08 - Instrucción Hormigón Estructural 

- NRE-AEOR-93 – Norma reglamentaria d’edificació sobre accions en l’edificació 

estructural dels sostres d’edificis d’habitatges. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

A continuació es determinen les característiques dels deferents materials que configuren 

l’estructura. Cal especificar, que els valors definits corresponen a valors teòrics obtinguts de 

les diferents normes i documents tècnics especificats en l’epígraf precedent. 

Elements de formigó 

- Resistència de càlcul fck = 20 MPa E= 23000 MPa 

Elements de fàbrica de maó massís 

 
- Mòdul de elasticitat,             E: 4000 MPa 
- Resistència a compressió,   fck: 4.00 MPa 
- Resistència de càlcul           *: 1.33 MPa 
- Pes específic                        : 18.0 KN/m3 

 

Elements de fusta 

Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 
: Mòdul de poisson 

G: Mòdul de talladura 

t: Coeficient de dilatació

: Pes específic

- ACCIONS 

Accions gravitatòries 

Per a la comprovació de l'estructura es consideren les següents accions definides en funció 

de la utilització dels forjats de les diferents plantes: 

 

Segons CTE 

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona  
(Unidireccional IPN 160) 

Pes Propi      1,70 kN/m2 

Paviment     1,00 kN/m2 

Envans      1,00 kN/m2 

Sobrecarrega d’Us    2,00 kN/m2  Total : 5,70 kN/m2 
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Sostre Planta Tercera - Coberta Plana 
(Unidireccional IPN 160) 

Pes Propi      1,20 kN/m2  Total : 1,20 kN/m2 

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona  
(Unidireccional IPN 100) 

Pes Propi      1,40 kN/m2 

Paviment     1,00 kN/m2 

Envans      1,00 kN/m2 

Sobrecarrega d’us    2,00 kN/m2 Total : 5,40 kN/m2 

Sostre Planta Tercera - Coberta Plana 
(Unidireccional IPN 100) 

Pes Propi      1,40 kN/m2 

Acabat Coberta     1,50 kN/m2 

Sobrecarrega de Neu    0,04 kN/m2 

Sobrecarrega d’Us (accessible privadament) 1,00 kN/m2  Total : 3,94 kN/m2 

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona  
(Unidireccional bigueta formigó 160) 

Pes Propi      1,5 kN/m2 

Paviment     1,00 kN/m2 

Envans      1,00 kN/m2 

Sobrecarrega d’us    2,00 kN/m2  Total : 5,65 kN/m2 

Sostre Planta Tercera  
(Unidireccional bigueta formigó 160) 

Pes Propi      1,25 kN/m2  Total : 1,25 kN/m2 

Sostre Planta Tercera - Coberta Inclinada 
(Encavallada de Fusta) 

Pes Propi      1,25 kN/m2 

Acabat Coberta     1,00 kN/m2 

Sobrecarrega de Neu    0,04 kN/m2 

Sobrecarrega d’Us (accessible privadament) 1,00 kN/m2  Total : 3,29 kN/m2 

 
Segons NRE-AEOR-93 

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona  
(Unidireccional IPN 160) 

Pes Propi      1,70 kN/m2 

Paviment     0,80 kN/m2 

Sobrecarrega d’Us + Envans   2,40 kN/m2  Total : 4,90 kN/m2 

Sostre Planta Tercera - Coberta Plana 
(Unidireccional IPN 160) 

Pes Propi      1,20 kN/m2  Total : 1,20 kN/m2 

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona  
(Unidireccional IPN 100) 

Pes Propi      1,40 kN/m2 

Paviment     0,80 kN/m2 

Sobrecarrega d’Us + Envans   2,40 kN/m2  Total : 4,60 kN/m2 

Sostre Planta Tercera - Coberta Plana 
(Unidireccional IPN 100) 

Pes Propi      1,40 kN/m2 

Acabat Coberta     1,50 kN/m2 

Sobrecarrega de Neu    0,04 kN/m2 

Sobrecarrega d’Us (accessible privadament) 1,00 kN/m2  Total : 3,94 kN/m2 

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona  
(Unidireccional bigueta formigó 160) 

Pes Propi      1,65 kN/m2 

Paviment     0,80 kN/m2 

Sobrecarrega d’Us + Envans   2,40 kN/m2  Total : 4,85 kN/m2 

Sostre Planta Tercera  
(Unidireccional bigueta formigó 160) 

Pes Propi      1,40 kN/m2  Total : 1,40 kN/m2 

 
Sostre Planta Tercera - Coberta Inclinada 
(Encavallada de Fusta) 

Pes Propi      1,25 kN/m2 

Acabat Coberta     1,00 kN/m2 

Sobrecarrega de Neu    0,04 kN/m2 

Sobrecarrega d’Us (accessible privadament) 1,00 kN/m2  Total : 3,29 kN/m2 
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ACCIÓ EÒLICA 

Al tractar-se d’una rehabilitació de l’interior del edifici no considerem les carregues de vent, 

l’estructura vertical de l’edifici es l’encarregada d’absorbir aquest esforços. 

 

HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

Es consideren les hipòtesis de càlcul que produeixen les sol·licitacions més desfavorables 

possibles tant per als estats límits últims com per als estats límits de servei. 

Les combinacions realitzades són: 

- ELU I: (Pes Propi+Càrrega Morta + Sobrecàrrega d’us) 

 

MÈTODE DE CÀLCUL 

El procés de càlcul dels esforços produïts per efecte de les càrregues i accions sobre cadascun 

dels elements estructurals, es realitza manualment i mitjançant ordinador. Els esforços en els 

forjats unidireccionals i murs s’efectuen amb ajuda del programa CYPE. Per a tots els estats de 

càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels materials. A partir 

de les envolupants d'esforços obtinguts en els diferents elements estructurals, es realitza la 

comprovació numèrica davant estats límits últims d'equilibri, estats límits últims de sol·licitacions 

normals i tangencials i estats límits de servei de deformació. 

 

El procediment de comprovació es realitza de la següent manera: 

1. Determinació de les característiques dels diferents elements estructurals. 

2. Discretització de l'estructura. 

3. Càlcul de l'estructura amb les hipòtesis de càrregues existents i sobrecàrregues d’ús 

segons valors establerts en la normativa vigent per aquest tipus de construcció. 

4. Comprovació dels diferents elements estructurals, a partir de la definició de l’estat 

actual i cales realitzades. 

 

Tots els elements estructurals s’han calculat davant a estats límits últims d’equilibri, estats límits 

últims de sol·licitacions normals i tangencials, i estats límits de servei de deformació. 

 

Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l’ avaluació dels Estats Límit 

Últims: 

 

Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l’ avaluació dels Estats Límit 

de Servei: 

 

ANÀLISI DE RESULTATS 

Segons el que s’estableix en la normativa vigent, en particular, “Código Técnico de Edificación”, 

per la comprovació dels Estats Límit Últims que consideren el trencament d'una secció o 

element, s'ha de satisfer la condició: 

Rd  Sd 

on: 

Rd Valor de càlcul de la resposta estructural. 

Sd Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

La comprovació dels diferents elements s'ha dut a terme a nivell de seguretat local a partir dels 

valors de Resposta estructural (Rd) obtinguts a partir dels paràmetres de resistència mecànica 

dels materials, comparats amb els valors de disseny (Sd) obtinguts en el model de càlcul en 

funció de les accions que actuen en els diferents elements estructurals. Específicament, es 

verifica que el factor de seguretat: 
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  Rd/Sd  1.00 

TENSIÓ TRANSMESA AL TERRENY 

En aquest apartat comprovarem la tensió transmesa per l’edifici al terreny a la nau central, amb 

les carregues segons el CTE desglossades a l’apartat 7.5. Al no haver realitzat cap estudi 

geotècnic quedarà pendent la seva comprovació si es considera necessari, a la definició de l’ús 

final a que es destini l’edifici a les carregues que ha de suportar. 

Es comprova la tensió de trencament de l’obra de fabrica a la part inferior dels murs amb 

coeficient de seguretat de tres. 

FAÇANA OEST 

Parets: 

Planta Semisoterrani: 3,90 m x 0,50 m x 1.800,00 Kg/m3 = 3.510,00 Kg/ml 
Planta Baixa:   4,90 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.646,00 Kg/ml 
Planta Primera:   4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Planta Segona:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Ampit:   0,50 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 =    270,00 Kg/ml 
        Total: 11.124,00 Kg/ml 

Forjat Formigó: 

Sostre Planta Semisoterrani:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Baixa:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:  1,53 m x 125 Kg/m2 = 191,25 Kg/ml 
Coberta Fusta:   1,53 m x 329 Kg/m2 = 503,37 Kg/ml 
        Total: 3.287,97 Kg/ml 
 

Total Carrega: 11.124,00 Kg/ml + 3.287,97 Kg/ml = 14.411,97 Kg/ml 
Tensió Terreny: 14.411,97 Kg / 80 cm x 100 cm = 1,80 Kg/cm2 

Tensió Obra de Fabrica: 14.411,97 Kg x 3 = 43.235,91 Kg / 45cm x 100 cm = 9,61 Kg/cm2 

 

PARET INTERIOR FAÇANA OEST 

Parets: 

Planta Semisoterrani: 3,90 m x 0,50 m x 1.800,00 Kg/m3 = 3.510,00 Kg/ml 
Planta Baixa:   4,90 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.646,00 Kg/ml 
Planta Primera:   4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Planta Segona:   4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Ampit:    0,50 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 =    270,00 Kg/ml 
        Total: 11.124,00 Kg/ml 

Forjat Formigó: 

Sostre Planta Semisoterrani: 1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Baixa:   1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:   1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:   1,53 m x 125 Kg/m2 = 191,25 Kg/ml 
Coberta Fusta:    1,53 m x 329 Kg/m2 = 503,37 Kg/ml 
       Total: 3.287,97 Kg/ml 

Forjat IPN 160: 

Sostre Planta Semisoterrani: 2,55 m x 570 Kg/m2 = 1.453,50 Kg/ml 
Sostre Planta Baixa:   2,55 m x 570 Kg/m2 = 1.453,50 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:   2,55 m x 570 Kg/m2 = 1.453,50 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:   2,55 m x 120 Kg/m2 =   306,00 Kg/ml 
Coberta Fusta:    2,55 m x 329 Kg/m2 =   838,95 Kg/ml 
       Total:   5.505,45 Kg/ml 
 

Total Càrrega: 11.124,00 Kg/ml + 3.287,97 Kg/ml + 5.505,45 Kg/ml = 19.917,42 Kg/ml 
Tensió Terreny: 19.917,42 Kg / 80 cm x 100 cm = 2,49 Kg/cm2 
Tensió Obra de Fabrica: 19.917,42 Kg x 3 = 59.752,26 Kg /50 cm x 100 cm = 11,61 Kg/cm2 

 

PARET INTERIOR FAÇANA EST 

Parets: 

Planta Semisoterrani: 3,90 m x 0,50 m x 1.800,00 Kg/m3 = 3.510,00 Kg/ml 
Planta Baixa:   4,90 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.646,00 Kg/ml 
Planta Primera:   4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Planta Segona:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Ampit:   0,50 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 =    270,00 Kg/ml 
       Total: 11.124,00 Kg/ml 

Forjat IPN 160: 

Sostre Planta Semisoterrani: 1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Baixa:   1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:   1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:  1,53 m x 125 Kg/m2 = 191,25 Kg/ml 
Coberta Fusta:    1,53 m x 329 Kg/m2 = 503,37 Kg/ml 
       Total: 3.287,97 Kg/ml 

Forjat IPN 100: 

Sostre Planta Semisoterrani: 1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Sostre Planta Baixa:   1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:   1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
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Coberta Plana:   1,15 m x 329 Kg/m2 =    453,10 Kg/ml 
      Total:    2.316,10 Kg/ml 
 

Total Carrega: 7.614,00 Kg/ml + 3.287,97 Kg/ml + 2.316,10 Kg/ml = 13.218,07 Kg/ml 
Tensió Terreny: 13.218,07 Kg / 60 cm x 100 cm = 2,20 Kg/cm2 

Tensió Obra de Fabrica: 13.218,07 Kg x 3 = 39.654,21 Kg /50 cm x 100 cm = 7,93 Kg/cm2 

 

 PARET FAÇANA EST 

Parets: 

Planta Semisoterrani: 3,90 m x 0,50 m x 1.800,00 Kg/m3 = 3.510,00 Kg/ml 
Planta Baixa:   4,90 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.646,00 Kg/ml 
Planta Primera:   4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Planta Segona:   4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Ampit:    0,50 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 =    270,00 Kg/ml 
        Total: 11.124,00 Kg/ml 

Forjat IPN 100: 

Sostre Planta Semisoterrani: 1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Sostre Planta Baixa:   1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:   1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Coberta Plana:    1,15 m x 329 Kg/m2 =    453,10 Kg/ml 
       Total:    2.316,10 Kg/ml 
 

Total Carrega: 11.124,00 Kg/ml + 2.316,10 Kg/ml = 13.440,10 Kg/ml 
Tensió Terreny: 13.440,10 Kg / 80 cm x 100 cm = 1,68 Kg/cm2 

Tensió Obra de Fabrica: 13.440,10 Kg x 3 = 40.320,30 Kg /50 cm x 100 cm = 8,06 Kg/cm2 

 

En les anteriors comprovacions podem constatar que la  tensió de trencament de l’obra de 
fabrica esta molt per sota de l’assaig realitzat amb una tensió de trencament de 
72,00Kg/cm2 

 
COMPROVACIONS FORJATS 

Per a la comprovació dels forjats farem servir els ELU per a la resistència i ELS per la 

deformació, seguint la normativa vigent del CTE i per a una sobrecarrega d’us de 200 Kg/m2, en 

cas que amb les limitacions del CTE aquest elements no assoleixin una resposta favorable 

passarem a realitzar les comprovacions al la normativa per rehabilitacions de vivendes del NRE-

AEOR-93 menys restrictiva i per igual valida per al objectiu d’aquest  informe. 

 

Els resultats del càlcul es reflexen en els llistats del apartat 7.9, aquí solsamènt farem menció a 

les comprovacions realitzades 

BIGUETES DE FORMIGÓ 

 Deformació segons CTE: 4,95 mm  L/626  COMPLEIX 

 Deformació segons CTE: 2,90 mm  L/1068  COMPLEIX 

BIGUETES METÀL·LIQUES IPN 160 

 Segon CTE : Tensió 57,60 %     COMPLEIX 

 Deformació segons CTE: 21,67 mm  L/244  NO ADMISSIBLE 

 Segon NRE : Tensió 47,20 %     COMPLEIX 

 Deformació segons NRE-AEOR-93: 17,78 mm  L/298 ~ L/300 ADMISSIBLE 

 BIGUETES METÀL·LIQUES IPN 100 

 Segon CTE : Tensió 44,58 %     COMPLEIX 

 Deformació segons CTE: 6,256 mm  L/408  COMPLEIX 

 Segon NRE : Tensió 10,93 %     COMPLEIX 

 Deformació segons NRE-AEOR-93: 0,986 mm  L/2586 COMPLEIX 

 

Amb aquest resultat podem concloure que els forjats en conjunt poden suportar una 
sobrecàrrega d’us de 200 Kg/m2. Contant amb la normativa de Rehabilitació, en cas de 
tenir que complir amb el CTE es tindria que reforçar el tram de biguetes metàl·liques IPN 
160. 

L’estructura metàl·lica calculats a la època en que es va construir l’edifici solsamènt es 

dimensionava a Tensió i no a Deformació, fet evidenciat a les comprovacions anteriorment fetes, 

ja que a tensió els elements van molt sobrats però en quant a deformació estem al límit de fletxa 

L/300 permès per la normativa de rehabilitació amb deformacions per sobre del 1 cm. 

2. DESCRIPCIÓ AMPLIACIÓ NOVA ESTRUCTURA 

Es projecte fer un nou nucli de comunicacions  adossat a la façana Nord del edifici existent.  

La nova estructura es realitzarà mitjançant estructura metàl·lica. 

 

2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Accions considerades a les plantes. 
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Planta Coberta (Bigues de fusta.): 
Pes propi forjat + acabat:    1,80 kN/m² 
Sobrecàrrega d’ús:     1,00 kN/m² 
Sobrecàrrega de neu:     0,50 kN/m² 

Total.:   3,60 kN/m² 
Planta Altell  (forjat col·laborant.): 

Pes propi forjat:      1,75 kN/m² 
Paviment:       1,00 kN/m² 
Envans:       1,00 kN/m² 
Sobrecàrrega d’us:     2,00 kN/m² 

Total.:   5,75 kN/m² 
Planta Primera  (forjat col·laborant.): 

Pes propi forjat:      1,75 kN/m² 
Paviment:       1,00 kN/m² 
Sobrecàrrega d’us:     5,00 kN/m² 

Total.:   7,75 kN/m² 
 
Lloses escales nuclis comunicacions: 

Pes propi llosa:      segons cantell 
Paviment i graonat:      1,50 kN/m² 
Sobrecarrega d’us:      3,00 kN/m² 
 

Càrregues permanents (G) 
+ Pesos propis 

El pes propi dels tancaments, s’ha introduït com a càrregues lineals en els forjats. 
Els pesos per metre lineal de cada element, s’han calculat partint de les seves dimensions i 
densitat segons  DB-SE AC. 

 
+ Materials: kN/m3 

Formigó armat:    25,0 
Formigó en massa:   23,0 
Morter de ciment:   19,0 
Morter de pendents d’àrids lleugers:   9,0 
Totxo calat:    15,0 
Totxana:    12,0 
Acer estructural:   78,5 
Vidre:    25,0 

 
+ Revestiments: kN/m2 

Enguixat:    0,15 
Arrebossat:    0,20 

 

 

Càrregues Variables (Q) 

+ Sobrecàrregues d’ús 

Categoria d’ús Subcategories d’ús  
Càrrega
uniforme 
(kN/m2) 

Càrrega
concentrada 

(kN) 

 
A 

 
Zones residencials 

A1 Habitatges  2.0 2.0

A2 Trasters i magatzem 
d’escombraries 3.0 2.0 

B Zones administratives  2.0 2.0

C 
Zones d’accés al públic 
(amb excepció de les 
superfícies pertanyent 
a les zones A,B i D) 

C1 Zones amb taules i cadires 3.0 4.0
C2 Zones amb seients fixes 4.0 4.0 

C3 
Zones sense obstacles que impedeixin la 
lliure circulació de les persones com 
vestíbuls d’edificis públics, administratius, 
hotels;sales d’exposicions en museus;etc

5.0 4.0 

C4 Zones destinades a gimnàs 5.0 7.0

C5 Zones d’aglomeració (sales de 
concerts,estadis, etc) 5.0 4.0 

D Zones comercials 
D1 Locals comercials 5.0 4.0

D2 Supermercats, hipermercats o grans 
superfícies 5.0 7.0 

E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 30 kN) 2.0   20.0 (1)

F Cobertes transitables accessibles només privadament (2) 1.0 2.0

G 
Cobertes accessibles 
només per a 
conservació (3) 

G1(7) 
Cobertes amb inclinació < 20º  1.0(4)(6) 2.0 
Cobertes lleugeres sobre corretges (sense 
forjat) (5) 0.4(4) 1.0 

G2 Cobertes amb inclinació > 45º 0 2 

 (1) Es descompassaran en dues carregues concentrades de 10 kN separades entre si 1,8 
m. Alternativament dites carregues es podrà substituir por una sobrecarregà uniformement 
distribuïda en la totalitat de la zona de 3,0 kN/m2 per al càlcul d’elements secundaris, com 
nervis o biguetes, doblement recolzades, de 2,0 kN/m2 per les llosses, forjats reticulars o 
nervis de forjats continus, i de 1,0 kN/m2 per al d’elements primaris com bigues, àbacs de 
suports, suports o sabates. 

(2) En cobertes transitables d’us públic, el valor es el corresponent al us de la zona des de la 
qual s’accedeix. 

(3) Per cobertes amb una inclinació entre 20º y 40º, el valor de qk es determina per 
interpolació lineal entre els valors corresponents a les subcategories G1 y G2. 

(4) El valor indicat es refereix a la projecció horitzontal de la superfície de la coberta. 

(5) S’entén per coberta lleugera aquella en que la seva carregà permanent deguda 
únicament al seu tancament no excedeix de 1 kN/m2. 

(6) Es pot adoptar un àrea tributaria inferior a la totalitat de la coberta, no menor que 10 m2 i 
situada en la part mes desfavorable de la mateixa, sempre que la solució adoptada figuri al 
pla de manteniment del edifici. 

(7) Aquesta sobrecarrega d’us no es considera concomitant amb la resta d’accions 
variables. 

 

 

+ Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació (Zona A i B): 3 kN/m2 
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+ Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i 
una sobrecàrrega lineal a les vores de 2.0 kN/m2 

+ Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de 
contenció: 1.0 kN/m2 en les zones d’us privat i 3.0 kN/m2 a la zona del carrer. 

+ Accions sobre baranes i divisòries: Les baranes s’han dimensionat per una força 
horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior de: 

Coberta transitable  : 1,60 kN/ml 

Oficines: 0,80 kN/ml 

+ Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements 
estructurals, ni verticals ni horitzontals. 

 

+ Acció del vent: 

L’acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció 
perpendicular a la superfície exposada. Conforme al Codi Tècnic de l’Edificació DB-SE AE, 
en funció de la geometria de l’edifici, la zona eòlica i grau d’aspresa seleccionat i l’altura 
sobre el terreny del punt considerat. 
 

     qe = qb . ce . cp 
essent: 
 

qb = Pressió dinàmica del vent de conformitat amb el mapa eòlic. 
ce = Coeficient d’exposició, variable amb respecte a l’altura del punt considerat, en funció 
del grau d’aspresa de l’entorn on es troba ubicada la construcció. 
cp = coeficient eòlic o de pressió, depenent de la forma i orientació de la superfície 
respecte al vent, i en el seu cas, de la situació del punt respecte als extrems d’aquella 
superfície. El seu valor s’estableix en la taula 3.3.4. 
 La pressió del vent s’ha considerat actuant sobre els dos eixos principals de la 
edificació. 
 

2.2. Accions accidentals (A) 

- Sisme:  

- Tipologia de la edificació : Edifici Acces Públic. Construcció de normal importància. 

- Tipus d’estructura: Forjat Metàl·lic.  

- Tipus de terreny : III - I 

Segons l’article 1.2.3 de la Norma de Construcció Sismorresistente NCSE-02 l’aplicació 
d’aquesta Norma és obligatòria en totes les construccions de nova planta segons recull 
l’article 1.2.1, excepte: 

 
- En les construccions d’importància moderada. 
 
- En les edificacions d’importància normal o especial quan l’acceleració sísmica ab sigui 
inferior a 0,04g, essent g l’acceleració de la gravetat. 

 
- En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre si en totes les 
direccions quan l’acceleració sísmica ab (art. 2.1) sigui inferior a 0,08g. No obstant, la 
Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes si l’acceleració sísmica de 
càlcul, ac, (art. 2.2) és igual o major de 0,08g. 
 
Si l’acceleració  sísmica bàsica és igual o major de 0,04g hauran de tenir-se en compte els 
efectes del sisme en terrenys potencialment inestables. 
 
En els casos en que sigui d’aplicació aquesta Norma no s’utilitzaran estructures de 
mamposteria en sec, d’adob o de tapial en les edificacions d’importància normal o especial. 
 
Si l’acceleració sísmica bàsica és igual o major de 0,08g i inferior a 0,12g, les edificacions 
de fàbrica de maó, de blocs de morter o similars, posseiran un màxim de quatre altures, i si 
dita acceleració sísmica bàsica és igual o superior a 0,12g, un màxim de dos. 
 
L’acceleració sísmica bàsica corresponent a Badalona (Barcelona), segons l’annex 1 de la 
NCSE-02 és ab/g = 0,04g. 
 
En aquest cas, no s’ha tingut en compte la normativa vigent per a construccions 
sismorresistents. 

 
APLICACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT  NCSE-02 

IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI 

Situació: c./ Municipi: Santa Coloma de Gramanet 

Número de plantes sobre rasant: 2 

Tipus d’estructura (1) (4) (5): Forjats metàl·lics 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

Classificació de 
l’edifici en funció de 
la seva Importància: 

(Article: 1.2.2) 

Moderada  Normal x Especial  

 

Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la 
seva destrucció per un 
terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, 
interrompre un servei 
primari o produir danys 
econòmics significatius a 
tercers. 

 

Edificis amb 
probabilitat 
menyspreable de què 
la seva destrucció per 
un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, 
interrompre un servei 
primari o produir danys 
econòmics significatius 
a tercers. 

 

Edificis la destrucció 
dels quals per un 
terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o 
donar lloc a efectes 
catastròfics. En 
aquest grup s’inclouen 
les construccions que 
així es considerin en 
el planejament 
urbanístic i documents 
públics anàlegs, així 
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com en 
reglamentacions més 
específiques 

Coeficient de risc,  
 

Coeficient de risc,  
 

Acceleració bàsica 
ab: (1) (2)  

En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02                     
ab / g = 

0,04 

 

Acceleració de 
càlcul ac: 

(Només en edificis 
d’importància normal 
o especial i amb ab  
0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl, C: (3)  

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 
primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny 
amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii = 1 

Coeficient d’amplificació del terreny, S    

Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 
Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 

25,1
C  + 3,33 · ( · g

ab  – 

0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 

S = 1,28 

Acceleració de 
càlcul ac: 

(4) ac / g = S ·   · ab  / g = 0,04 

 

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA 

Edificis 
d’importància 
moderada: 

No cal aplicar l'NCSE-02 
 

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02 x 

 

 

 

0,04 g ab < 0,08g(2) 

Cal aplicar l'NCSE-02  

Excepció: No es d’aplicació l’NCSE-02 en edificis de normal 
importància sempre que: 

 

 

                 - Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5) amb 
característiques de resistència i rigidesa  similars 

                   en les dues direccions per resistir esforços horitzontals en 

qualsevol direcció. 

                 - No es fonamenti l’edifici sobre terreny potencialment inestables. 

 

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de mes de 7 
plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  0.08g. 

                                                                            ac=S. . ab 

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  

 

                                           
Per tant, 

 

 

 

 

Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 
4 plantes com a màxim. I si ab. 0,12g en tindran, com a màxim, 2. (art. 1.2.3)

2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova.
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1. 
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3. 
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): 
C= 1,6. 
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I 
si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics es important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència 
d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la totalitat de la superfície 
de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les 
direccions (d’acord als comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3 
 

2.3. Accions tèrmiques 

- Accions tèrmiques: 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat 
donat que no existeixen elements continus de més de 40 m per sobre rasant. 

Igualment, no s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat 
que les seves dimensions són inferiors a les distàncies màximes entre junts de 

NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 x 

ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02. 

En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, 
les hipòtesis i les conclusions adoptades. 

I en els plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el 
càlcul. 
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moviment que estableix el DB SE-F pel cas de parets de totxo ceràmic amb retracció 
final del morter  0.15 mm/m i expansió final per humitat de les peces ceràmiques  0.15 
mm/m que són les característiques establertes en projecte per aquests materials. 

 

2.4. Neu  

- Càrrega de neu: 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2     

Alçada topogràfica: 0,0 m 

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,5 kN/m2   

Càrrega de neu considerada sobre la cobert: 

  qn =  · sk = 0,5 kN/m2 

 

2.5. Fonamentació 

Tipologia de Fonamentació. 

 Llosa de formigó armat recolzats al substrat resistent, enllaçades lateralment mitjançant 
riostres de formigó armat de secció rectangular. 

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la 
fonamentació de l’edifici i l’execució de les soleres. 

 Sistema de Contenció. 

 Murs de formigó armat d’una o dues plantes d’alçada segons topografia del terreny de 
30 cm de gruix, calculat en flexocompresió composta amb valors d’empenta al repòs i 
com mur de soterrani, és a dir, considerant la col·laboració dels forjats en la estabilitat 
dels murs. 

 Damunt la superfície de la excavació del terreny s’estendrà una capa de formigó de 
neteja o regularització amb un gruix mínim de 10 cm. Quan sigui necessari la Direcció 
Facultativa decidirà l’excavació mitjançant batatxes a objecte de garantir l’estabilitat dels 
terrenys i de les fonamentacions del edificis veïns. 

Empentes del terreny. 

Per al càlcul de les empentes del terreny sobre un element de contenció suposem la 
següent llei d’empentes unitàries. 

 Empenta activa:   h= · ’z + u z 

 essent: 

  h= tensió horitzontal total a la profunditat considerada. 

  K =Coeficient d’empenta corresponent. 

  ’z = tensió efectiva vertical a la profunditat considerada. 

  u z = pressió intersticial a la profunditat considerada. 

 

Mètode de Càlcul. 

 El dimensionat de les seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límits Últims 
(apartat 3.2.1 DB-SE) i els estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 DB-SE). El 
comportament de la fonamentació s’ha de comprovar enfront a la capacitat portant 
(resistència i estabilitat) i la aptitud de servei. 

 La verificació dels Estat Límits està basada en l’ús d’un model adequat per al sistema de 
fonamentació escollit i el terreny de recolzament de la mateixa. 

 S’han considerat les accions que actuen sobre el edifici suportat segons el document 
DB-SE AE i les accions geotècniques que transmeten o generen a traves del terreny en 
que es recolza segons el document DB-SE en els apartats 4.4, 4.4 i 4.5 

Dimensions i armat. 

 Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els 
plànols del projecte d’estructura i pel que fa a les toleràncies d’execució en general 
s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE-08. 

 S’han disposat armadures que compleixen las quanties mínimes indicades a la taula 
42.3.5 de la EHE atenent a l’element estructural considerat. 

Resistència i estabilitat 

 Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos 
corresponents segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica a 
l’apartat MC 3.4. A més s’han tingut en compte les càrregues directament aplicades 
sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 

 En el cas dels murs de contenció s’han tingut en compte les càrregues dels pilars i del 
forjat que hi recolzen i les empentes del terreny incrementades amb les corresponents 
sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa la part superior del terreny contingut. 

 Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les 
prescripcions del DB SE C i són els següents: 
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Materials Accions Situació de 
dimensionat  Tipus  

R M E F 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o 
transitòria Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 
Bolc: 

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,2 1,0 

 
 R : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 
 F : coeficient parcial per a les accions 

 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i 
contenció són els establerts per la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat MC 3.3 Estructura. 

Aptitud al servei 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C 
del CTE i són les següents: 

 

Valors límit basats en la distorsió angular,  

Tipus d’estructura  Límit 

Murs de contenció  1/300 

Estructures reticulades amb envans de separació  1/500 

 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm 

 

 

  

 

 

Coeficients de seguretat 

 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims 
(*) 

Situació de projecte Formigó c Acer d’armar s 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les 
desviacions geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel 
cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el 
valor igual a la unitat. 

Mètode de Càlcul. 

 El dimensionat de les seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límits Últims 
(apartat 3.2.1 DB-SE) i els estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 DB-SE). El 
comportament de la fonamentació s’ha de comprovar enfront a la capacitat portant 
(resistència i estabilitat) i la aptitud de servei. 

 La verificació dels Estat Límits està basada en l’ús d’un model adequat per al sistema de 
fonamentació escollit i el terreny de recolzament de la mateixa. 

 S’han considerat les accions que actuen sobre el edifici suportat segons el document 
DB-SE AE i les accions geotècniques que transmeten o generen a traves del terreny en 
que es recolza segons el document DB-SE en els apartats 4.4, 4.4 i 4.5 

Dimensions i armat. 

 Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els 
plànols del projecte d’estructura i pel que fa a les toleràncies d’execució en general 
s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE-08. 

 S’han disposat armadures que compleixen las quanties mínimes indicades a la taula 
42.3.5 de la EHE atenent a l’element estructural considerat. 

Resistència i estabilitat 

 Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos 
corresponents segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica a 
l’apartat MC 3.4. A més s’han tingut en compte les càrregues directament aplicades 
sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 

 En el cas dels murs de contenció s’han tingut en compte les càrregues dels pilars i del 
forjat que hi recolzen i les empentes del terreny incrementades amb les corresponents 
sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa la part superior del terreny contingut. 

 Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les 
prescripcions del DB SE C i són els següents: 
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Materials Accions Situació de 
dimensionat  Tipus  

R M E F 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o 
transitòria Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 
Bolc: 

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,2 1,0 

 
 R : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 
 F : coeficient parcial per a les accions 

 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i 
contenció són els establerts per la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat MC 3.3 Estructura. 

Aptitud al servei 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C 
del CTE i són les següents: 

 

Valors límit basats en la distorsió angular,  

Tipus d’estructura  Límit 

Murs de contenció  1/300 

Estructures reticulades amb envans de separació  1/500 

 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm 

 

 

 

 

Coeficients de seguretat: 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims 
(*) 

Situació de projecte Formigó c Acer d’armar s 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les 
desviacions geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel 
cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el 
valor igual a la unitat. 

 

2.6. ESTRUCTURA 

Forjat col·laborant 
Aquest tipus de forjats implica dos estadis estructurals fonamentalment diferents, la fase 
constructiva i l’estat final respectivament. Durant el formigonat la xapa grecada es l’únic 
element resistent. Durant la fase d’utilització al contrari, l’acer i el formigó estan 
connectats i madòs constitueixen una secció mixta. Tan per la fase constructiva com per 
l’estat definitiu s’ha comprovat la Seguretat Estructural i la Aptitud de Servei. 

La xapa grecada es te que comprovar a part del seu pes propi amb el pes del formigó 
fresc com una carrega de construcció segons el seu cantell , el pes del formigó 
addicional per a realitzar l’anivellament, el pes del operaris, les instal·lacions 
necessàries per al formigonat i les possibles vibracions o impactes durant la 
construcció. 

Forjat Planta Coberta bigues de fusta 

 El nou forjat s’ha plantejat amb bigues de fusta laminada i encolada del tipus GL28c de 
secció rectangular recolzades sobre bigues metàl·liques.  

Dimensions i armat. 
 Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els 

plànols del projecte d’estructura i pel que fa a les toleràncies d’execució en general 
s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE-08. 

 S’han disposat armadures que compleixen las quanties mínimes indicades a la taula 
42.3.5 de la EHE-08 atenent a l’element estructural considerat. 

Deformacions. 
 Els límits de deformació vertical (fletxes) de les bigues i el forjat, assegurar la 

compatibilitat de deformacions dels diferents elements estructurals i constructius, son 
segons l’article 50 de la EHE-08. 

 S’entendrà que l’estructura te deformacions admissibles quan compleixi les 
limitacions de la fletxa establertes per a les reglamentacions especifiques que siguin 
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d’aplicació. En el cas d’estructures d’edificació, s’utilitzaran les limitacions indicades a 
l’apartat 4.4.4 del Document Basic de “Seguridad Estructural” del Codi Tècnic de la 
Edificació. 

1- Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura 
horitzontal d'un pis o coberta és prou rígida si, per a qualsevol de les seves peces, 
davant de qualsevol combinació d'accions característica, considerant només les 
deformacions que es produeixen després de la posada|posta en obra de l'element, 
la fletxa relativa és menor que: 

 
a) 1/500 en pisos amb envans fràgils (com els de gran format, rasillons, o plaques) o 
paviments rígids sense juntes; 
b) 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes; 
c) 1/300 en la resta dels casos. 

2- Quan es consideri el confort dels usuaris, s'admet que l'estructura horitzontal d'un 
pis o 
coberta és prou rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol 
combinació d’accions característica, considerant només les accions de curta durada, 
la fletxa relativa, és menor que 1/350. 
 

3- Quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura horitzontal d'un pis o 
coberta és prou rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol 
combinació de accions gairebé permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300.  

 

4- Les condicions anteriors s'han de verificar entre dos punts qualssevol de la planta, 
prenent 
com a llum el doble de la distància entre ells. En general, serà suficient realitzar 
l'esmentada comprovació en dues direccions ortogonals. 
 

5- En els casos en els quals els elements perjudicials (per exemple envans, paviments) 
reaccionen de manera sensible davant les deformacions (fletxes o desplaçaments 
horitzontals) de l'estructura portant, a més de la limitació de les deformacions 
s'adoptaran mesures constructives apropiades per evitar danys. Aquestes mesures 
resulten particularment indicades si els esmentats elements tenen un comportament 
fràgil.  

 

2.7. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

Formigó. 
Composició. 

 Formigó per a armar la fonamentació HA-25 N/mm². 

 Formigó per a armar a estructura i forjats HA-25 N/mm² 

. Consistència tova a fonaments, forjats. 

 Tamany màxim d’àrid 20 mm. per a la Fonamentació. 

 Tamany màxim d’àrid 12 mm. per a les Plantes. 

 Contingut de ciment: 

   Ambient I   250 kg/m3 

   Ambient IIa     275 kg/m3 

   Ambient IIIa  300 kg/m3 

   Ambient IIIc  350 kg/m3 

 Relació aigua / ciment 

 Ambient I   0.65 

   Ambient IIa     0.60 

   Ambient IIIa  0.50 

   Ambient IIIc  0.45 

Característiques mecàniques 

 Els diagrames de càlcul del formigó son els de la  EHE-08 

 El mòdul de deformació longitudinal es:  

 essent fcm, la resistència mitja a comprensió del formigó a 28 dies. 

Els valors de retracció, fluència i mòdul de Poisson i de dilatació tèrmica son los 
definits a la EHE-08 

Durabilitat. 
 A fi de garantir la durabilitat de l’estructura durant la seva vida útil, l’article 37 de la 

EHE-08 estableix els següents paràmetres: 

 A fi de determinar els recobriments exigits en la taula 37.2.4 de la EHE-08, es 
considera tota l’estructura en ambient IIa, exteriors sotmesos a humitat alta (> 65%) 
exceptuant els elements que estan protegits que es considerarà l’ambient I, interiors 
d’edificis no sotmesos a condensacions. 

 Els elements que el seu acabat previst sigui de formigó vist, estructurals i no 
estructurals que per la seva situació del edifici pròxim al mar es considera un ambient 
IIIa. 

 Per tal de garantir els recobriments s’exigirà la disposició de separadors homologats 
d’acord amb els criteris en quant a distancies i posició en l’article 66.2 de la EHE-08. 

 Les mides dels recobriments estan indicades als plànols d’estructura. 

 

38500 fcmEcm
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Acer corrugat. 
 Serà del tipus B-500S. 

 Els assajos són els corresponents al control normal indicats a la EHE-08. 

Xarxa electrosoldada. 
 Serà del tipus B-500T. 

Acer laminat. 
 Serà del tipus S275JR 

 Mòdul d’Elasticitat E = 210.000 N/mm2 

 Mòdul de Rigidesa G = 81.000 N/mm2 

 Coeficient de Poisson  = 0,3 

 Coeficient de dilatació tèrmica  = 1,2 x 10-5 (ºC)-1 

 Densitat  = 7.850 kg/m3 

2.8. NORMATIVA. 

 La totalitat dels càlculs efectuats ho han estat sota les prescripcions de les següents 
normes: 

CTE SE      "Seguridad Estructural "  

 CTE-DB SE-AE   "Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación" 

 CTE-DB SE-F    “ Seguridad Estructural, Fábrica” 

 CTE-DB AE-C   “Seguridad Estructural, Cimientos” 

 CTE-DB SI    “Seguridad en Caso de Incendio” 

 EHE-08.     “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

 NCSE-02     "Norma de Construcción Sismorresistente". 

EAE-11  “Instrucción de Acero Estructural” 

2.9. BASES DE CÀLCUL.  

Elements de Formigó. 

Procés de càlcul. 
- Determinació de les situacions de dimensionat. 

- Establiment de les accions. 

- Anàlisi estructural 

- Dimensionat. 

Situacions de dimensionat. 
 - Persistents: condicions normals d’ús. 

 -Transitòries: condicions aplicables durant un temps limitat. 

 - Extraordinàries: condicions excepcionals en la que es pot trobar o estar exposat 
l’edifici. 

Període de servei. 
 El període de servei que s’ha establert segons CTE es de 50 anys. 

Mètode de comprovació. 
 Estats Límits.  

 Situacions que d’esser superades, poden considerar-se que l’edifici no compleix amb 
alguns dels requisits estructurals para el que ha estat projectat. 

Resistència i Estabilitat. 
 Estat Límit Últim. 

 Situacions que d’esser superades, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una 
posta fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura: 

- Pèrdua de l’equilibri. 

-  Deformació excessiva. 

- Transformacions estructurals en mecanismes. 

- Ruptura d’elements estructurals o de les seves unions. 

- Inestabilitat d’elements estructurals. 

Aptitud de Servei. 
 Estat Límit de Servei. 

 Situació que d’esser superada afecta: 

- El nivell de confort i benestar dels usuaris. 

- Correcte funcionament de l’edifici. 

- Aparença de la construcció. 

Verificació de la estabilitat. 
 La verificació de la capacitat portant de l’estructura d’acer s’ha comprovat per al estat 

límit últim de l’estabilitat 

 Ed,dst  Ed,std 

 Ed,dst : Valor de càlcul  del efecte de les accions desestabilitzadores. 



  

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
Juny 2017

 19 

 Ed,std : Valor de càlcul del efecte de les accions estabilitzadores. 

Verificació de la resistència de la estructura. 
 La verificació de la capacitat portant de la estructura de formigó s’ha comprovat per al 

estat límit últim de resistència. 

 Ed  Rd 

 Ed: valor de càlcul del efecte de les accions. 

 Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent. 

Verificació de l’aptitud de servei. 
 Es considera un comportament adequat en relació a les deformacions, les vibracions o 

el deteriorament si es compleix que l’efecte de les accions no supera el valor límit 
admissible establert per al efecte en qüestió. 

 La limitació de fletxa activa establerta en general es de 1/500 de la llum. 

 El límit total de desplom es de 1/500 de l’altura total 

Coeficients de seguretat 
 Els coeficients de seguretat enfront dels estats límits últims han estat: 

 Formigó Armat: 

 - Coef. minoració de la resistència característica del formigó:    1,50 

 - Coef. minoració del límit elàstic característic de l’acer para armar:   1,15 

 - Coef. ponderació d’accions (s. c.) en elements de formigó armat:   1,50 

 - Coef. ponderació d’accions (amb càrregues):      1,35 

2.10. ELEMENTS D’ACER  

Criteris de Verificació. 
 S’han seguit els criteris de verificació que estableix el Codi Tècnic per a realitzar la 

verificació de l’estructura en base als següents estats límits: 

- Estat Límit Últim: Es comprova els estats relacionats amb errades estructurals 
com son l’estabilitat i la resistència. 

- Estat Límit de Servei: Es comprova els estats relacionats amb el comportament 
estructural en servei. 

Modelat i Anàlisi. 
 L’anàlisi de l’estructura s’ha basat en un model que proporciona una previsió 

suficientment precisa del comportament de la mateixa. 

 Les condicions de recolzament que es consideren en els càlculs corresponen amb les 
disposicions constructives previstes. Es considera alhora els increments produïts en els 

esforços per causa de les deformacions (efecte de 2º ordre) allà on no siguin 
despreciables. 

 L’estructura s’ha calculat tenint en compte les sol·licitacions transitòries durant el procés 
constructiu. 

 Durant el procés constructiu no es produiran situacions que augmentin les inicialment 
previstes per a la entrada en servei. 

Verificació de l’estabilitat. 
  La verificació de la capacitat portant de l’estructura d’acer s’ha comprovat per al estat 

límit últim de l’estabilitat. 

 Ed,dst  Ed,std 

 Ed,dst : Valor de càlcul  del efecte de les accions desestabilitzadores. 

 Ed,std : Valor de càlcul del efecte de les accions estabilitzadores 

Verificació de la resistència de l’estructura. 
 La verificació de la capacitat portant de l’estructura d’acer s’ha comprovat per al estat 

límit últim de la resistència. 

 Ed  Rd 

 Ed: valor de càlcul del efecte de les accions. 

 Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent.  

 En avaluar Ed i Rd, s’han considerat els efectes de segon ordre d’acord amb els criteris 
de càlcul del valor nominal del projecte. 

Verificació de l’aptitud de servei. 
 Es considera un comportament adequat en relació a les deformacions, les vibracions o 

el deteriorament si es compleix que l’efecte de les accions no supera el valor límit 
admissible establert per a l’efecte en qüestió, segons l’apartat 7.1.3 “Valores Límite” del 
DB SE-A “Seguridad estructural. Estructuras de Acero”. 

 Per als diferents estat límits s’ha verificat: 

 Eser  Clim 

 Eser: Efectes de les accions de càlcul. 

 Clim: Valor límit per al mateix efecte. 

Geometria. 
 La dimensió geomètrica dels elements estructurals s’ha utilitzat el valor de càlcul 

nominal del projecte. 

Durabilitat. 
 S’han considerat les estipulacions de l’apartat 3 “Durabilidad” del DB SE-A i “Seguridad 

estructural. Estructuras de Acero”. 
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Anàlisi estructural. 
 La comprovació  en front de cada estat límit es realitza en dues fases: determinació dels 

efectes de les accions (esforços i desplaçaments de l’estructura) i comparació amb la 
corresponent limitació (resistència, fletxes i vibracions admissibles respectivament), a la 
primera fase es denomina anàlisi i a la segona dimensionat. 

Estats límits últims. 

 La comprovació enfront dels estats últims suposa la comprovació ordenada enfront a la 
resistència de les seccions, de les barres i de les unions. 

 El valor límit elàstic utilitzat serà el corresponent al material base segons s’indica en 
l’apartat 3 “Durabilidad” del DB SE-A i “Seguridad estructural. Estructuras de Acero”. No 
es considera el efecte d’enduriment derivat del conformat en fred o qualsevol antre tipus 
d’operació. 

 S’han seguit els criteris indicats en l’apartat 6 “Estados Limites Últimos” del DB SE-A i 
“Seguridad estructural. Estructuras de Acero” per a  realitzar la comprovació de 
l’estructura, en base als següents criteris: 

a) Descomposició de la barra en seccions i càlcul en cadascuna d’elles dels valors 
de la resistència: 

- Resistència de les seccions a tracció. 

- Residencia de les seccions a tall. 

 

- Resistència de les seccions a comprensió. 

- Resistència de les seccions a tracció. 

- Interacció d’esforços: 

  Flexió composta sense tallant. 

 Flexió i tallant. 

 Flexió, axial i tallant. 

b) Comprovació de les barres de forma individual segons estigui sotmesa a: 

- Tracció. 

- Compressió. 

- Flexió. 

- Interacció d’esforços: 

  Elements flectats i traccionats. 

 Elements comprimits i flectats. 

Coeficients de seguretat 
 Els coeficients de seguretat enfront dels estats límits últims han estat: 

  Acer: 

 - Coef. minoració de l’acer estructural:       1,00  

 - Coef. ponderació de les accions (amb empenta eòlica):    1,35 

 - Coef. ponderació de les accions (sense empenta eòlica):   1,50 

2.11. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Resistència i estabilitat 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

Estats Límit Últims 

 Estat Límit de Servei 

 Estat Límit de Durabilitat 

comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels 
materials i de les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients 
parcials de seguretat) la resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades 
amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, 
que són: 

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 

 Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 
reparació de l’estructura 

 Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades a l’apartat MC 3.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els 
coeficients que s’especifiquen a continuació. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats al punt 3.3.4 – Materials, d’aquest apartat. 

- per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG  
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Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats 
Límit Últims s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són 
els següents: 

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de  
verificació Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria 

Situació 
extraordinària 

desfavorable favorable desfavora
ble 

favorab
le 

Resistènci
a 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 

Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 

Variable 1.50 0 1.0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 

Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 

Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 

Variable 1.50 0 1.0 0 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i 
són els següents: 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0 1 2

Sobrecàrrega superficial d’ús  

Zones residencials A 0.7 0.5 0.3

Zones comercials D 0.7 0.7 0.6

Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 
kN) 

E 0.7 0.7 0.6

Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6

Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 

Neu 

per alçades  1000 m  0.5 0.2 0 

Vent  0.6 0.5 0 

Accions variables del terreny  0.7 0.7 0.7

 

Aptitud al servei 

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no 
arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les 
prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents: 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 
• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 
• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 
•  

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 
• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que 
puguin resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 

  i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que 
puguin resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són 
les anomenades combinacions quasi permanents: 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG  

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats 
Límit de Servei s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i 
són els següents: 

Coeficients parcials de seguretat ( ) per a les accions en Estats Límit de 
Servei 

Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1.0 1.0 

Variable 1.0 0 

Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 
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Vibracions i Fatiga: 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el 
col·lapse de l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 

Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura 
general de l’edifici, només cal tenir-la en compte en el elements estructurals interns de 
l’ascensor per part del subministrador i instal·lador d’aquest aparell. 

Aptitud al servei 
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte: Formigó 
c 

Acer s 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

Coeficients parcials de seguretat pels Estats 
Límit de Servei 1.0 1.0 

 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen 
a les desviacions geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en el 
punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 
de la EHE-08 

- Morters de revestiment: 
 resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28  2 N/mm2 

 adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000:  1.5 N/mm2 

 coeficient de dilatació tèrmica:   12 x 10 -6 ºC-1 

 gruix del morter: e  20 mm 

 mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E  25000 N/mm2 

 retracció, segons ASTM C157, als 28 dies:   0.0004 m/m 

- Tractament anticarbonatació: 
 gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 

 resistència a la difusió del CO2:  (CO2) > 1.000.000 

 resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O)   4 m 

 adherència al formigó   3 N/mm2 

 

 

2.12. MÈTODE DE CÀLCUL 

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPECAD de càlcul espacial d’estructures 
tridimensionals. versió 2015 

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només 
es tenen en compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, 
basat en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de 
l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

La EHE-08 considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant 
en Estat Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus 
d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables, segons 
l’establert a l’article 43.  

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de 
resistència i estabilitat com per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat 
anteriorment.. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel 
CTE tant per situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes 
combinacions, junt amb el valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a 
l’apartat corresponent d’aquesta memòria. 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent 
normativa aplicable, o sigui, la EHE-08 pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de 
l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics pels 
corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat corresponent 
d’aquesta memòria. 

Com a valors característics  i de càlcul de les dades geomètriques dels elements 
estructurals s’han adoptat els valors nominals definits en els plànols del projecte. 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions 
relatives als diferents ELU ( articles 41 a 46 de la EHE-08) i als ELS (articles 49 i 50 de la 
EHE-08). Així mateix, els criteris d’armat segueixen també les especificacions de la EHE-
08, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició d’armadures i les quanties 
geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. 

En el cas del pilar metàl·lic, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents 
coeficients de seguretat, responen a les especificacions del EAE-11 

El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la seva 
interacció amb el terreny, s’ha fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i 
ELS amb el corresponents coeficients de seguretat especificats a l’apartat corresponent 
d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han 
dimensionat i comprovat segons les especificacions de la EHE-08. 
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1. INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

1.1. ARQUITECTURA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 

Previsió de potència 

El present projecte defineix les instal·lacions elèctriques de la primera fase consistent en planta 
semisoterrani, baixa, primera i segona deixant edificis annexes per posteriors fases. 

No obstant es farà una previsió de potència per la totalitat del conjunt, tant pel que fa al 
dimensionat del CT com pel que fa a la línia general d’alimentació. 

Potència instal·lada  edifici principal 322,50 kW 

Potència instal·lada edifici annex previsió 80 kW 

Es realitzarà un subministrament de 322,50 kW des de CT en BT fins el Quadre General de 
Distribució.

El CT previst és de 500 kVA, el seu disseny no forma part d’aquest Projecte. 

La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la potència necessària estarà d’acord amb els 
càlculs justificatius en cada cas. 

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 sobre safata 
pels subquadres, les màquines de clima i tot allò que s’especifiqui, i mitjançant cable de Cu de 
tensió V-750 sota tub per a l’alimentació a equips d’enllumenat, mecanismes, etc. 

Escomesa 

Instrucció de referència ITC-BT 011 - 012

L’escomesa de l’edifici partirà del Centre de Transformació (CT) existent a la parcel·la i que no 
forma part d’aquest projecte. 

No existirà Caixa General de Protecció independent sinó que els elements de protecció i tall de 
la línia d’alimentació estaran al propi CT, quedant el subministrament connectat a curtcircuit a les 
cel·les de baixa Tensió del transformador. 

Línia general d’alimentació 

Instrucció de referència ITC-BT 014 

El conductor estarà protegit amb tubulars en tot el seu recorregut. La secció de la LGA serà de 2 
x (3,5x120+T) mm2.

Els conductors seran de coure, amb secció i composició constant en tot el seu recorregut, 
utilitzant tres de fase i un de neutre (secció mínima 50% de las fases), unipolars i aïllats amb un 
nivell de aïllament de 0,6/1 KV. 

Seran no propagadors del foc i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

Quadre General de Distribució 

Instrucció de referència ITC-BT 017 

S’ha ubicat en la Sala de Baixa Tensió de S-1. En aquest quadre general de distribució 
s’ubicaran també les proteccions de línies primàries, per a l’alimentació del conjunt de 
subulades. 

Tots aniran correctament senyalitzats amb rètols permanents per la seva fàcil i ràpida 
identificació. Els cables es marcaran amb el número del borni de sortida del cable. 

A la porta de l’armari s’instal·larà un porta plànols per col·locar els esquemes del quadre 
actualitzades segons variacions aparegudes durant el transcurs de l’obra. 

Subquadres

Des del C.G.D. tota la instal·lació es subdividirà mitjançant subquadres per les diferents zones i 
serveis que tindrà l’edifici. 

Relació de Quadres i Subquadres 
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Subquadre Ubicació 

Climatització Zona Màquines exterior 
Semisoterrani – Serv. comuns P Semisoterrani 
Previsió edifici Annex Nou edifici 
PB edifici principal PB 
P1 edifici principal  P1 
P2 edifici principal  P2 

Instal·lacions interiors 
Instrucció de referència ITC-BT 020 / ITC-BT 021  

Canalitzacions Elèctriques 
Per a la distribució general de línies s’instal·laran safates, de secció adequada pel cablejat a 
distribuir i amb espai de reserva per a possibles ampliacions o modificacions de la instal·lació, i 
la distribució de línies a punts concrets de la instal·lació es realitzarà sota tub. 

Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d’incendi independent s’haurà 
d’efectuar de manera que no disminueixi el RF de l’element travessat. 

Conduccions sota tub 
Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins l’alimentació a 
cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.). 

S’instal·larà tub PVC corrugat del tipus REFLEX, en les instal·lacions a realitzar per encastar a 
les parets. 

En les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte indicació de la D.F., s’utilitzarà tub de 
PVC tipus GRISDUR en interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho 
requereixin.

Cablejat
El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i del tipus 
RZ de0'6/1kV en els recorreguts per la safata metàl·lica o plàstica. 

El conductor neutre serà d’igual secció que les fases. 

Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 
disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 

Fitxes locals tipus 
A continuació es descriuen les característiques bàsiques per estàncies en unes fitxes resum. 

HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Taller PSS OCUPACIÓ: 21 pl / 18 pl

ENLLUMENAT
ORDINARI luminaria Sigma LED PXF

Alçada instal lació 2,50 m
Nivell LUX 500 Unif. 40%
Control manual fotocelula presencia

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

ENDOLLS Taules treball 2 endolls per taula
Taula professor 2 ut a 30 cm terra + 1 RJ45 dades
Projector suspés 1 ut a sostre (posició a determinar)

ALTRES Canalització per dades projector

Simbologia
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HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Biblioteca PSS OCUPACIÓ: 16 pl

ENLLUMENAT
ORDINARI luminaria Sigma LED PXF

Alçada instal lació 2,50 m
Nivell LUX 500 Unif. 40%
Control manual fotocelula presencia

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

ENDOLLS Bloc treball per taula format per:
2 ut endolls + 1 RJ45 dades/veu
integrat en taula/mural 30 cm terra
2 ut a 30 cm terra

ALTRES

Simbologia

HES Rev: 06 09 16

LOCAL: AULA PB OCUPACIÓ: 36 pl / 24 pl

ENLLUMENAT
ORDINARI luminaria Sigma LED PXF

Alçada instal lació 2,50 m
Nivell LUX 500 Unif. 40%
Control manual fotocelula presencia

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

ENDOLLS Taula professor 2 ut a 30 cm terra + 1 RJ45 dades
Fons aula 2 ut a 30 cm terra
Projector suspés 1 ut a sostre (posició a determinar)

ALTRES Canalització per dades projector

Simbologia
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HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Sala Reunions PB OCUPACIÓ: 14 pl

ENLLUMENAT
ORDINARI luminaria Sigma LED PXF

Alçada instal lació 2,50 m
Nivell LUX 200 Unif. 40%
Control manual fotocelula presencia

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

ENDOLLS Bloc treball per taula format per:
2 ut + 2 ut protegides + 2 RJ45 dades/veu
integrat en taula/mural 30 cm terra
1 ut accessòria costat taula reunions

ALTRES

Simbologia

HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Despatx PB OCUPACIÓ: 4 pl

ENLLUMENAT
ORDINARI luminaria Bari Led DLK

Alçada instal lació 2,50 m
Nivell LUX 300 Unif. 40%
Control manual fotocelula presencia

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

ENDOLLS Bloc treball per taula format per:
a taula 2 ut + 2 ut protegides + 2 RJ45 dades/veu
integrat en taula/mural 30 cm terra
1 ut accessòria costat taula reunions

ALTRES Videoporter

Simbologia
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HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Vestíbul/Recepció taulell PB OCUPACIÓ:

ENLLUMENAT
ORDINARI VIP GK LED / Bari Led DLK

Alçada instal lació celras
Nivell LUX 200 Unif. 40%
Control manual fotocelula presencia

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

5 en elements PCI

ENDOLLS Bloc treball per taula format per:
2 ut + 2 ut protegides + 2 RJ45 dades/veu
integrat en taulell/mural 30 cm terra
2ut de servei a 30cm terra
1 ut al costat de cada antena wifi

ALTRES Videoporter
Preses per fan coils dependències
Canalització per senyal antenes wifi

Simbologia

HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Aseo PT OCUPACIÓ:

ENLLUMENAT
ORDINARI luminaria VIP GK LED

Alçada instal lació 2,50 m
Nivell LUX 200 Unif. 40%
Control Presencia

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

**Altura mecanismes minusvalids 1,40m**

ENDOLLS 1 ut a bany minus

ALTRES Presa directe per assecamans
Presa directe per extractor
Ventilació controlada per enllumenat amb retard

Simbologia
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HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Escales PT OCUPACIÓ:

ENLLUMENAT
ORDINARI VIP MINI LED

Alçada instal lació celras
Nivell LUX 150 Unif. 40%
Control Presencia

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

5 en elements PCI
FIX ASCENSOR punt llum sobre porta

ENDOLLS NO

ALTRES Emergènces en replans i canvis de direcció

Simbologia

HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Passadissos PT OCUPACIÓ:

ENLLUMENAT
ORDINARI luminaria VIP GK LED / luminaria Bari Led DLK

Alçada instal lació celras
Nivell LUX 100 Unif. 40%
Control Fotocelula+rellotge

EMERGENCIA Led 200 lumens / 1 h autonomia
Nivell LUX 1 en passos

5 en elements PCI

ENDOLLS 1 ut cada 12 m recorregut
1 ut al costat de cada antena wifi (3 antenes per planta)

ALTRES Preses per fan coils dependències
Canalització per senyal antenes wifi

Simbologia
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Instal·lacions exteriors 

HES Rev: 06 09 16

LOCAL: Exterior

ENLLUMENAT
ORDINARI Balisses rampa WALLI LED

Fanals GREEN LIGHT LED
Marquesina Bari Led DLK

Nivell LUX varis Unif. 40%
Control crepuscular

ALTRES Videoporter

Simbologia

1.2. SISTEMES DE PROTECCIÓ DE LÍNEES 

Instrucció de referència  ITC-BT 022 / ITC-BT 023 / ITC-BT 024 

Els conductes i derivacions individuals estan protegits per fusibles d' acord amb el REBT i les 
normes de la companyia subministradora. 

En els quadres de distribució s'instal·la els oportuns interruptors automàtics i magneto tèrmics de 
limitació de potència i diferencials. 

Totes les línies estan protegides contra possibles fallades de corrents de curtcircuit i de corrents 
de defecte.  

Amb aquesta finalitat s'utilitzen interruptors automàtics de limitació de corrent de curtcircuit i 
interruptors diferencials. Utilitzant elements amb poder de tall de ruptura de 5 KA per a intensitats 
nominals inferiors o iguals a 32 A i de 15 KA per a intensitats majors. 

La corba de tall serà del tipus H per als circuits d'enllumenat i del tipus G per als de força motriu. 

La sensibilitat dels diferencials serà de 30 mA per a enllumenat i usos assimilables a domèstics, i 
de 300 mA per a força motriu. 

D'acord amb les disposicions del REBT, si hi ha dos interruptors diferencials muntats en sèrie, 
l'interruptor més allunyat del punt de consum estarà equipat amb un dispositiu de retard en el tall. 

Protecció contra contactes directes 
S'empren materials adequats, amb recobriments adequats aïllants que conservin les seves 
propietats temporalment. 

Les parts actives de la instal·lació, s' allunyaran prou del contacte fortuït amb qualsevol persona. 
Es mantindran les distàncies de seguretat en els volums de protecció en zones humides i 
serveis. 

Protecció contra contactes indirectes 
Es realitzen mitjançant la posada a terra de les masses, associades a un dispositiu de tall, 
sensible a la intensitat de defecte. 

Com dispositiu de tall i protecció, s'instal·laran interruptors diferencials, és a dir, dispositius que 
provoquen l'obertura automàtica de la instal·lació defectuosa en el cas de produir-se un defecte a 
terra.

Haurà de complir-se Is< 24 V / Rterra= 24/40 = 0,6 A, usant-se diferencials de 0,03 i 0,3 A. 

Protecció contra sobreintensitats 
S'instal·len a l'origen de cada circuit interruptors automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica 
de tall i degudament calibrats. 
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1.3. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran: 

1 Intensitat lluminosa uniforme. 
2 Aconseguir el nivell amb la potència més baixa disponible. 
3 Utilització de llum natural, sempre que sigui possible. 

Nivell lumínic de base del projecte 

Els nivells lumínics de base del projecte compliran la norma UNE-EN 12464-1 referent a la 
il·luminació dels llocs de treball, especialment les indicacions referent als establiments docents: 

2.2 Aules per a classes     500 lux 

2.3 Sales de Lectura     500 lux 

2.16 Halls d’ entrada     200 lux 

2.17 Àrees de circulació, passadissos  100 lux 

2.18 Escales     150 lux 

2.19 Aules comuns d’ Estudi i  Reunió  200 lux 

2.20 Sala de professors    300 lux 

2.23 Magatzems  de material   100 lux 

Descripció tècnica de les lluminàries de projecte 

Bari led 
Aules, Corredors, sales de professors i recepció 
Downlight amb marc quadrat. 
Encastable en cels rasos i suspesos 
Alimentació 230V, led, IP44 

Parabolic  led 
Aules
Pantalles. 
Encastable en cels rasos i suspesos 
Alimentació 230V, led, IP20 

Sigma led 
Sales reunions, passadissos 
Pantalles lineals hermètica 
suspeses 
Alimentació 230V, led, IP40 

Fibra led 
Aules
Pantalles lineals. 
suspeses 
Alimentació 230V, led, IP66 

VIP G/K  led 
Àrees generals 
Pantalles. 
Encastable en cels rasos 
Alimentació 230V, led, IP20 
Pantalles . 
Encastable en cels rasos  
Alimentació 230V, led, IP20 

Greenlight  led 
Zona exterior 
Balises. 
Pal rectangular exterior 
Alimentació 230V, led, IP65Balizas . 
Bàcul rectangular exterior 
Alimentació 230V, led, IP65 

VIP mini led 
Zona exterior 
Pantalles. 
sostres suspesos 
Alimentació 230V, led, IP20 

Wall led 
Zona  exterior rampa 
focus
Encastable 
Alimentació 230V, led, IP65 
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1.4. XARXA DE TERRA 

La instal·lació del circuit de posada a terra s'adapta en tot a la instrucció MIE BT 039. El valor 
màxim de terra serà de 37 Ohms, no acceptant-se valors superiors als quals puguin originar 
tensions de defecte superiors a 24 V, tenint en compte que la sensibilitat més desfavorable dels 
interruptors diferencials serà de 30 mA. 

S’ha dissenyat una connexió a la xarxa de terres existent amb cable de coure nu de secció 35 
mm2, es disposarà la caixa de seccionament principal en el armari del quadre general de 
distribució de l’ampliació. 

Els cables del circuit de terra seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les derivacions) 
no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast 
mecànic.

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies 
de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d’alt punt de 
fusió. 

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la 
seva continuïtat. 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de 
terra. Existirà un terra independent per la instal·lació de parallamps. 

1.5. CÀLCUL DE LÍNIES 

Criteris de càlcul 

El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) exigeix que les seccions d'un conductor es 
calculin per: 

- Escalfament. 
- Caiguda de tensió. 

En el nostre cas es calcula la secció aplicant tres criteris. En primer lloc, per caiguda de tensió, 
emprant per a això el mètode dels moments elèctrics. A l'aplicar-lo, es prenen com valors 
màxims permesos de caiguda de tensió el 3% per a enllumenat i el 5% per a força. En segon 
lloc, també per caiguda de tensió, però tenint en compte en aquesta ocasió la màxima caiguda 
permesa per al tram estudiat. En tercer i darrer lloc, per escalfament. Es triarà la secció major 
resultant. 

Càlcul de la secció per escalfament.     

Consisteix a trobar la intensitat de corrent que circula per la línia, utilitzant les següents 
expressions.

- Distribució monofàsica:  
Essent: 

 V =      Tensió (volts) 
 P =      Potència (watts) 
 I =       Intensitat de corrent (ampers) 
 Cos fi =  Factor de potència. 

- Distribució trifàsica:  
Essent: 

 V =   Tensió entre fases actives (volts) 
 P =      Potència (watts) 
 I =       Intensitat de corrent (ampers) 
 Cos fi =  Factor de potència. 

Una vegada trobat el corrent, i segons el tipus d'instal·lació (canalització i conductor), s'obté la 
secció del conductor a través de taules del REBT, segons les instruccions BT 017, 007 i 004. 

Càlcul de la secció per caiguda de tensió.      

El mètode utilitzat és el dels moments elèctrics. Tenint en compte que la tipologia de la 
instal·lació és en arbre, es tracta de calcular la longitud virtual de cada tram d'arbre, i obtenir la 
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secció resultant per a la caiguda de tensió permesa des d'aquest tram, que s'anirà reduint 
conforme s'avança en la instal·lació. S'utilitzen les següents expressions. 

- Distribució monofàsica: 
Essent: 

S = Secció del cable en mm2

 =     Longitud virtual 
 i =      Caiguda de tensió en volts 
 K =    Conductivitat 
 Li = Longitud des del tram i fins al receptor 
 Pi =    Potencia consumida pel receptor  
 Un = Tensió nominal fase- neutre 

- Distribució trifàsica: 
Essent: 

S = Secció del cable en mm2

 =     Longitud virtual 
 i =      Caiguda de tensió en volts 
 K =    Conductivitat 
 Li = Longitud des del tram i fins al receptor 
 Pi =    Potencia consumida pel receptor 
 Un = Tensió nominal fase- fase 

Càlcul dels corrents de curtcircuit 

Per al càlcul dels corrents de curtcircuit s'emprarà la fórmula següent: 

   

On:

 Icc: Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat 
 O: Tensió d'alimentació fase-neutre (230 v) 
 R: Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació 

Càlcul de xarxa de terres 

 R per a la Línia general d'alimentació  RLGA=  x L / S 

 R per a la derivació individual   R=  x L / S 

 R total      R = RLGA+ R 

Es pren  = 0,018 mm2 / m per al coure a 20ºC. 

Càlcul de les terres.      

Es connecta a la terra general de l’edifici. 

 Terreny:      = 400  x m 

 Elèctrode Pica Cu nu  2m  R

Nº piques : 6    R= 33.3 < 37 

Taules de càlcul 

BT HES ed1 PSS+PB ed 1 322,50
QUADRE GENERAL total sin AMP 246,60 ed annex 80,00
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M /T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 402,50 402,50 40,00 400 1,73 0,95 240 612,26 0,01 0,01 53333,33 2,55 2,99 0,75 0,75 Cu V1000 120 120

1 SUBQUADRE PSS SERV.COM 90,05 90,05 6,00 400 1,73 0,85 35 153,09 0,01 0,01 51851,85 4,37 0,69 0,17 0,92 Cu V750 16 16
4 SUBQUADRE PSS CLIMA 112,20 112,20 42,00 400 1,73 0,85 50 190,75 0,03 0,03 10582,01 3,82 4,21 1,05 1,80 Cu V750 25 25
5 SUBQUADRE PB ED.ANNEX previssió 80,00 55,00 400 1,73 0,85 95 136,01 0,02 0,02 15353,54 1,43 2,07 0,52 1,27 Cu V750 25 25
6 SUBQUADRE PB 44,35 44,35 12,00 400 1,73 0,85 25 75,40 0,02 0,02 18518,52 3,02 0,95 0,24 0,99 Cu V750 16 16
7 SUBQUADRE P1 40,05 40,05 16,00 400 1,73 0,85 25 68,09 0,02 0,02 13888,89 2,72 1,14 0,29 1,03 Cu V750 16 16
8 SUBQUADRE P2 35,85 35,85 20,00 400 1,73 0,85 25 60,95 0,03 0,03 11111,11 2,44 1,28 0,32 1,07 Cu V750 16 16

SUBQUADRE PSS CLIMA
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M /T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 112,20 112,20 42,00 400 1,73 0,95 50 170,67 0,03 0,03 10582,01 3,41 4,21 1,05 1,80 Cu V1000 25 25

1 Enllum.1 s.clima 0,80 0,80 10,00 230 1 0,85 2,5 4,09 0,14 0,14 1277,78 1,64 0,50 0,22 2,02 Cu V750 2,5 2,5
2 Enllum.1 emerg. S.clima 0,30 0,30 6,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,14 0,14 1277,78 1,02 0,19 0,08 1,88 Cu V750 1,5 1,5
3 Clima 1 PB RAS-28 25,00 25,00 10,00 400 1,73 0,85 10 42,50 0,04 0,04 8888,89 4,25 1,12 0,28 2,08 Cu V750 10 10
4 Clima 2 PB RAS-10 7,90 7,90 4,00 400 1,73 0,85 4 13,43 0,04 0,04 8888,89 3,36 0,35 0,09 1,89 Cu V750 4 4
5 Clima 3 PSS RAS-20 16,60 16,60 8,00 400 1,73 0,85 10 28,22 0,03 0,03 11111,11 2,82 0,59 0,15 1,95 Cu V750 10 10
6 Clima 4 PSS RAC-35 1,50 1,50 7,00 400 1,73 0,85 10 2,55 0,03 0,03 12698,41 0,26 0,05 0,01 1,81 Cu V750 10 10
7 Clima 5 P1 RAS-30 26,30 26,30 13,00 400 1,73 0,85 10 44,71 0,05 0,05 6837,61 4,47 1,53 0,38 2,18 Cu V750 10 10
8 Clima 6 P1 RAS-8 5,40 5,40 12,00 400 1,73 0,85 6 9,18 0,07 0,07 4444,44 1,53 0,48 0,12 1,92 Cu V750 6 6
9 Clima 7 P2 RAS-24 20,50 20,50 15,00 400 1,73 0,85 16 34,85 0,03 0,03 9481,48 2,18 0,86 0,21 2,02 Cu V750 16 16

10 Clima 8 P2 RAS-10 7,90 7,90 14,00 400 1,73 0,85 6 13,43 0,08 0,08 3809,52 2,24 0,82 0,21 2,01 Cu V750 10 10
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SUBQUADRE PSS SERV. COM.
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M /T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 90,05 90,05 6,00 400 1,73 0,95 35 136,98 0,01 0,01 51851,85 3,91 0,69 0,17 0,92 Cu V1000 16 16

1 SUBQUADRE PSS ASCENSOR 10,00 10,00 28,00 400 1,73 0,85 16 17,00 0,06 0,06 5079,37 1,06 0,78 0,20 1,12 Cu V750 16 16
2 SUBQUADRE PSS GRUP PCI 15,00 15,00 28,00 400 1,73 0,85 16 25,50 0,06 0,06 5079,37 1,59 1,17 0,29 1,21 Cu V750 16 16
3 SUBQUADRE PSS CPD 20,00 20,00 34,00 400 1,73 0,85 25 34,00 0,05 0,05 6535,95 1,36 1,21 0,30 1,22 Cu V750 16 16
4 Enllum. 1 escala 1 0,80 0,80 40,00 230 1 0,85 2,5 4,09 0,58 0,58 319,44 1,64 1,99 0,86 1,79 Cu V750 2,5 2,5
5 Enllum.1 emerg. Escala 1 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,46 Cu V750 1,5 1,5
6 Enllum.2 escala2 0,80 0,80 25,00 230 1 0,85 2,5 4,09 0,36 0,36 511,11 1,64 1,24 0,54 1,46 Cu V750 2,5 2,5
7 Enllum.2 emerg. Escala 2 0,30 0,30 25,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,60 0,60 306,67 1,02 0,78 0,34 1,26 Cu V750 1,5 1,5
8 Enllum. 3 ZC1 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 1,57 Cu V750 2,5 2,5
9 Enllum.4 ZC1 0,60 0,60 25,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,36 0,36 511,11 1,23 0,93 0,41 1,33 Cu V750 2,5 2,5

10 Enllum.3 emerg. ZC1 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,46 Cu V750 1,5 1,5
11 Enllum.5 ZC2 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 1,49 Cu V750 2,5 2,5
12 Enllum.6 ZC2 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 1,41 Cu V750 2,5 2,5
13 Enllum.4 emerg. ZC2 0,30 0,30 25,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,60 0,60 306,67 1,02 0,78 0,34 1,26 Cu V750 1,5 1,5
14 Endolls1 ZC1-2 1,50 1,50 35,00 230 1 0,85 4 7,67 0,32 0,32 584,13 1,92 2,04 0,89 1,81 Cu V750 4 4
15 Enllum.7 A.Gestio 1 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 1,57 Cu V750 2,5 2,5
16 Enllum.8 S.Prof-off ice 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 1,73 Cu V750 2,5 2,5
17 Enlum.5 emerg. 0,30 0,30 80,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,92 1,92 95,83 1,02 2,48 1,08 2,00 Cu V750 1,5 1,5
18 clima 1 A.Gestió 1 0,25 0,25 35,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,50 0,50 365,08 0,51 0,54 0,24 1,16 Cu V750 2,5 2,5
19 clima 2 S.Professors 0,15 0,15 40,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,58 0,58 319,44 0,31 0,37 0,16 1,08 Cu V750 2,5 2,5
20 clima 3 Office 0,15 0,15 44,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,63 0,63 290,40 0,31 0,41 0,18 1,10 Cu V750 2,5 2,5
21 Endolls 2 A.Gestió 1 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 2,19 Cu V750 4 4
22 Endolls 3 S.Prof-off ice 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 2,19 Cu V750 4 4
23 Enlum. 9 A.Gestió 2 0,60 0,60 32,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,46 0,46 399,31 1,23 1,19 0,52 1,44 Cu V750 2,5 2,5
24 Enllum. 10 A.Gestió 3 0,60 0,60 37,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,53 0,53 345,35 1,23 1,38 0,60 1,52 Cu V750 2,5 2,5
25 Enllum. 11 T.Dinam 0,60 0,60 27,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,39 0,39 473,25 1,23 1,01 0,44 1,36 Cu V750 2,5 2,5
27 Enllum. 6 emerg. A.Gestio 2-3 T.Din 0,30 0,30 86,00 230 1 0,85 1,5 1,53 2,06 2,06 89,15 1,02 2,67 1,16 2,08 Cu V750 1,5 1,5
28 Enllum. 13 informatica 1 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 1,28 Cu V750 2,5 2,5
29 Clima 4 A.Gestió 2 0,15 0,15 30,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,43 0,43 425,93 0,31 0,28 0,12 1,04 Cu V750 2,5 2,5
30 Clima 5 A.Gestió 3 0,15 0,15 22,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,32 0,32 580,81 0,31 0,20 0,09 1,01 Cu V750 2,5 2,5
31 Clima 6 T.Dinam 0,15 0,15 14,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,20 0,20 912,70 0,31 0,13 0,06 0,98 Cu V750 2,5 2,5
32 Clima 7 Informatica 1 0,25 0,25 16,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,23 0,23 798,61 0,51 0,25 0,11 1,03 Cu V750 2,5 2,5
33 Clima 8 CPD 0,40 0,40 16,00 230 1 0,85 2,5 2,05 0,23 0,23 798,61 0,82 0,40 0,17 1,09 Cu V750 2,5 2,5
34 Endolls 4 A.Gestió 2 2,00 2,00 52,00 230 1 0,85 4 10,23 0,47 0,47 393,16 2,56 4,04 1,76 2,68 Cu V750 4 4
35 Endolls 5 A.Gestió 3 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,27 Cu V750 4 4
36 Endolls 6 T.Dinam 1 2,00 2,00 45,00 230 1 0,85 4 10,23 0,41 0,41 454,32 2,56 3,49 1,52 2,44 Cu V750 4 4
37 Endolls 7 T.Dinam 1 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,27 Cu V750 4 4
38 Endolls 8 Informatica 1 1,50 1,50 32,00 230 1 0,85 4 7,67 0,29 0,29 638,89 1,92 1,86 0,81 1,73 Cu V750 4 4
39 Endolls 9 Informatica 1 2,00 2,00 15,00 230 1 0,85 4 10,23 0,14 0,14 1362,96 2,56 1,16 0,51 1,43 Cu V750 4 4
40 Endolls 10 Informatica 1 2,00 2,00 18,00 230 1 0,85 4 10,23 0,16 0,16 1135,80 2,56 1,40 0,61 1,53 Cu V750 4 4
41 Enlllum. 14 aseos 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 1,41 Cu V750 2,5 2,5
42 Enllum.7 emerg. 0,30 0,30 25,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,60 0,60 306,67 1,02 0,78 0,34 1,26 Cu V750 1,5 1,5
43 Endolls 14 assecamans 1 2,00 2,00 26,00 230 1 0,85 4 10,23 0,23 0,23 786,32 2,56 2,02 0,88 1,80 Cu V750 4 4
44 Endolls 15 assecamans 2 2,00 2,00 24,00 230 1 0,85 4 10,23 0,22 0,22 851,85 2,56 1,86 0,81 1,73 Cu V750 4 4
45 Enllum. 15 ZT2 0,60 0,60 70,00 230 1 0,85 2,5 3,07 1,01 1,01 182,54 1,23 2,61 1,13 2,06 Cu V750 2,5 2,5
46 Enllum. 8 emerg. ZT2 0,30 0,30 70,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,68 1,68 109,52 1,02 2,17 0,95 1,87 Cu V750 1,5 1,5
47 Endolls 16 ZT2 2,00 2,00 80,00 230 1 0,85 4 10,23 0,72 0,72 255,56 2,56 6,21 2,70 3,62 Cu V750 4 4
48 Vent 1 recuperador 1,10 1,10 12,00 230 1 0,85 2,5 5,63 0,17 0,17 1064,81 2,25 0,82 0,36 1,28 Cu V750 2,5 2,5
49 CTA-1 Tracta. Aire 1,75 1,75 26,00 230 1 0,85 4 8,95 0,23 0,23 786,32 2,24 1,77 0,77 1,69 Cu V750 4 4
50 CTA-2 Tracta. Aire 1,75 1,75 23,00 230 1 0,85 4 8,95 0,21 0,21 888,89 2,24 1,56 0,68 1,60 Cu V750 4 4
51 Enllum. 16 ZT1 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 1,73 Cu V750 2,5 2,5
52 Enllum. 9 emerg. ZT1 0,30 0,30 32,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,77 0,77 239,58 1,02 0,99 0,43 1,35 Cu V750 1,5 1,5
53 Endolls 17 ZT1 2,00 2,00 32,00 230 1 0,85 4 10,23 0,29 0,29 638,89 2,56 2,48 1,08 2,00 Cu V750 4 4

SUBQUADRE PB
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M /T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 44,35 44,35 12,00 400 1,73 0,95 25 67,46 0,02 0,02 18518,52 2,70 0,95 0,24 0,99 Cu V1000 16 16

1 Enllum. 1 ZC1 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 1,55 Cu V750 2,5 2,5
2 Enllum. 2 ZC1 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 1,31 Cu V750 2,5 2,5
3 Enllum. 1 emerg ZC1 0,30 0,30 35,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,84 0,84 219,05 1,02 1,09 0,47 1,46 Cu V750 1,5 1,5
4 Enllum. 3 ZC2 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 1,47 Cu V750 2,5 2,5
5 Enllum. 4 ZC2 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 1,31 Cu V750 2,5 2,5
6 Enllum. 2 emerg ZC2 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,53 Cu V750 1,5 1,5
7 Endolls 1 ZC1-2 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 2,25 Cu V750 4 4
8 Enllum. 5 A.Gestió 4 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 1,63 Cu V750 2,5 2,5
9 Enllum. 6 Biblioteca 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 1,80 Cu V750 2,5 2,5

10 Enllum. 3 emerg 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,53 Cu V750 1,5 1,5
11 Clima 1 s.reunions 0,30 0,30 30,00 230 1 0,85 2,5 1,53 0,43 0,43 425,93 0,61 0,56 0,24 1,23 Cu V750 2,5 2,5
12 Cima 2 A.Gestió 4 0,15 0,15 35,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,50 0,50 365,08 0,31 0,33 0,14 1,13 Cu V750 2,5 2,5
13 Clima 3 Biblioteca 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 2,5 1,53 0,58 0,58 319,44 0,61 0,75 0,32 1,31 Cu V750 2,5 2,5
14 Endolls 3 A.Gestió 4 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 2,13 Cu V750 4 4
15 Endolls 4 Biblioteca 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 2,13 Cu V750 4 4
16 Enllum. Galeria 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 1,80 Cu V750 2,5 2,5
17 Enllum. 7 T.Dinam 2 0,60 0,60 34,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,49 0,49 375,82 1,23 1,27 0,55 1,54 Cu V750 2,5 2,5
18 Enllum. 8 T.Dinam 2 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 1,34 Cu V750 2,5 2,5
19 Enllum. 9 Informatica 2 0,60 0,60 28,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,40 0,40 456,35 1,23 1,04 0,45 1,44 Cu V750 2,5 2,5
20 Enllum. 10 Informatica 2 0,60 0,60 18,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,26 0,26 709,88 1,23 0,67 0,29 1,28 Cu V750 2,5 2,5
21 Enllum. 4 Emerg T.Dinam 2-inf2 0,30 0,30 75,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,80 1,80 102,22 1,02 2,33 1,01 2,00 Cu V750 1,5 1,5
22 Clima 4 T.Dinam 2 0,25 0,25 27,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,39 0,39 473,25 0,51 0,42 0,18 1,17 Cu V750 2,5 2,5
23 Clima 5 Informatica 2 0,25 0,25 12,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,17 0,17 1064,81 0,51 0,19 0,08 1,07 Cu V750 2,5 2,5
24 Endolls 6 T.Dinam 2 2,00 2,00 63,00 230 1 0,85 4 10,23 0,57 0,57 324,51 2,56 4,89 2,13 3,11 Cu V750 4 4
25 Endolls 7 Informatica 2 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,34 Cu V750 4 4
26 Endolls 8 Informatica 2 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,34 Cu V750 4 4
27 Endolls 9 Informatica 2 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,34 Cu V750 4 4
27 Enllum. 11 Inform. 3 0,60 0,60 13,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,19 0,19 982,91 1,23 0,48 0,21 1,20 Cu V750 2,5 2,5
28 Enllum. 12 administr 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 1,26 Cu V750 2,5 2,5
29 Enllum. 13 administr 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 1,26 Cu V750 2,5 2,5
30 Enllum. 5 emerg. Inform 3+adm 0,30 0,30 34,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,82 0,82 225,49 1,02 1,06 0,46 1,45 Cu V750 1,5 1,5
31 Clima 7 inform. 3 0,25 0,25 8,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,12 0,12 1597,22 0,51 0,12 0,05 1,04 Cu V750 2,5 2,5
32 Clima 8 adm 0,25 0,25 17,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,24 0,24 751,63 0,51 0,26 0,11 1,10 Cu V750 2,5 2,5
33 Clima 9 adm. 0,25 0,25 28,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,40 0,40 456,35 0,51 0,43 0,19 1,18 Cu V750 2,5 2,5
34 Endolls 10 Inform 3 1,50 1,50 40,00 230 1 0,85 4 7,67 0,36 0,36 511,11 1,92 2,33 1,01 2,00 Cu V750 4 4
35 Endolls 11 Inform 3 1,50 1,50 37,00 230 1 0,85 4 7,67 0,33 0,33 552,55 1,92 2,15 0,94 1,92 Cu V750 4 4
36 Endolls 12 Inform 3 1,50 1,50 37,00 230 1 0,85 4 7,67 0,33 0,33 552,55 1,92 2,15 0,94 1,92 Cu V750 4 4
37 Endolls 13 adm 1,50 1,50 37,00 230 1 0,85 4 7,67 0,33 0,33 552,55 1,92 2,15 0,94 1,92 Cu V750 4 4
38 Endolls 14 adm 1,50 1,50 37,00 230 1 0,85 4 7,67 0,33 0,33 552,55 1,92 2,15 0,94 1,92 Cu V750 4 4
39 Enllum. 14 aseos 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 1,34 Cu V750 2,5 2,5
40 Enllum. 15 aseos 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 1,15 Cu V750 2,5 2,5
41 Enllum. 6 emerg aseos 0,30 0,30 26,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,62 0,62 294,87 1,02 0,81 0,35 1,34 Cu V750 1,5 1,5
42 Endolls 17 assecamans1 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 1,70 Cu V750 4 4
43 Endolls 18 assecamans2 2,00 2,00 12,00 230 1 0,85 4 10,23 0,11 0,11 1703,70 2,56 0,93 0,41 1,39 Cu V750 4 4
44 Enllum. 16 recepció 0,60 0,60 45,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,65 0,65 283,95 1,23 1,68 0,73 1,72 Cu V750 2,5 2,5
45 Enllum. 17 recepció 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 1,55 Cu V750 2,5 2,5
46 Enllum. 7 emerg recepció 0,30 0,30 50,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,20 1,20 153,33 1,02 1,55 0,68 1,66 Cu V750 1,5 1,5
47 Clima 10 recepció 0,25 0,25 40,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,58 0,58 319,44 0,51 0,62 0,27 1,26 Cu V750 2,5 2,5
48 Endolls 19 recepció 2,00 2,00 45,00 230 1 0,85 4 10,23 0,41 0,41 454,32 2,56 3,49 1,52 2,51 Cu V750 4 4
49 Centralitas recepció 0,50 0,50 40,00 230 1 0,85 2,5 2,56 0,58 0,58 319,44 1,02 1,24 0,54 1,53 Cu V750 2,5 2,5
50 Enllum. 19 ext1 0,75 0,75 60,00 230 1 0,85 2,5 3,84 0,86 0,86 212,96 1,53 2,80 1,22 2,20 Cu V750 2,5 2,5
51 Enllum. 20 ext2 0,75 0,75 150,00 230 1 0,85 6 3,84 0,90 0,90 204,44 0,64 2,91 1,27 2,25 Cu V750 6 6
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SUBQUADRE P1
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M /T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 40,05 40,05 40,00 400 1,73 0,95 25 60,92 0,06 0,06 5555,56 2,44 2,86 0,72 2,27 Cu V1000 16 16

1 Enllum. 1 ZC1 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 2,84 Cu V750 2,5 2,5
2 Enllum. 2 ZC1 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 2,60 Cu V750 2,5 2,5
3 Enllum. 1 emerg ZC1 0,30 0,30 35,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,84 0,84 219,05 1,02 1,09 0,47 2,74 Cu V750 1,5 1,5
4 Enllum. 3 ZC2 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 2,76 Cu V750 2,5 2,5
5 Enllum. 4 ZC2 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 2,60 Cu V750 2,5 2,5
6 Enllum. 2 emerg ZC2 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 2,81 Cu V750 1,5 1,5
7 Endolls 1 ZC1-2 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 3,54 Cu V750 4 4
8 Enllum. 5 A.Gestió 5 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 2,92 Cu V750 2,5 2,5
9 Enllum. 6 A.Gestió 6 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 3,08 Cu V750 2,5 2,5

10 Enllum. 3 emerg 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 2,81 Cu V750 1,5 1,5
11 Clima 1 A.Gestió 5 0,25 0,25 30,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,43 0,43 425,93 0,51 0,47 0,20 2,47 Cu V750 2,5 2,5
12 Cima 2 A.Gestió 6 0,25 0,25 35,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,50 0,50 365,08 0,51 0,54 0,24 2,51 Cu V750 2,5 2,5
13 Endolls 3 A.Gestió 5 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 3,41 Cu V750 4 4
14 Endolls 4 A.Gestió 6 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 3,41 Cu V750 4 4
15 Enllum. 7 A.Gestió 7 0,60 0,60 34,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,49 0,49 375,82 1,23 1,27 0,55 2,82 Cu V750 2,5 2,5
16 Enllum. 8 A.Gestió 7 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 2,63 Cu V750 2,5 2,5
17 Enllum. 9 A.Gestió 8 0,60 0,60 28,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,40 0,40 456,35 1,23 1,04 0,45 2,72 Cu V750 2,5 2,5
18 Enllum. 10 A.Gestió 9 0,60 0,60 18,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,26 0,26 709,88 1,23 0,67 0,29 2,56 Cu V750 2,5 2,5
19 Enllum. 4 Emerg a.gestió789 0,30 0,30 75,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,80 1,80 102,22 1,02 2,33 1,01 3,28 Cu V750 1,5 1,5
20 Clima 3 A.Gestió 7 0,25 0,25 27,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,39 0,39 473,25 0,51 0,42 0,18 2,45 Cu V750 2,5 2,5
21 Clima 4 A.Gestió 8 0,15 0,15 12,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,17 0,17 1064,81 0,31 0,11 0,05 2,32 Cu V750 2,5 2,5
22 Clima 5 A.Gestió 9 0,15 0,15 12,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,17 0,17 1064,81 0,31 0,11 0,05 2,32 Cu V750 2,5 2,5
23 Endolls 5 A.Gestió 7 2,00 2,00 63,00 230 1 0,85 4 10,23 0,57 0,57 324,51 2,56 4,89 2,13 4,40 Cu V750 4 4
24 Endolls 6 A.Gestió 89 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 3,62 Cu V750 4 4
25 Enllum. 11 T.Dinam 3 0,60 0,60 13,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,19 0,19 982,91 1,23 0,48 0,21 2,48 Cu V750 2,5 2,5
26 Enllum. 12 T.Dinam 3 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 2,55 Cu V750 2,5 2,5
27 Enllum. 13 Inform 4 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 2,55 Cu V750 2,5 2,5
28 Enllum. 5 emerg.T.Dinam 3+inf4 0,30 0,30 34,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,82 0,82 225,49 1,02 1,06 0,46 2,73 Cu V750 1,5 1,5
29 Clima 6 T.Dinam 3 0,25 0,25 8,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,12 0,12 1597,22 0,51 0,12 0,05 2,33 Cu V750 2,5 2,5
30 Clima 7 Inform 4 0,25 0,25 17,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,24 0,24 751,63 0,51 0,26 0,11 2,39 Cu V750 2,5 2,5
31 Clima 8 Inform 5 0,15 0,15 28,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,40 0,40 456,35 0,31 0,26 0,11 2,38 Cu V750 2,5 2,5
32 Endolls 7 T.Dinam 3 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 3,62 Cu V750 4 4
33 Endolls 8 Inform 4 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
34 Endolls 9 Inform 4 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
35 Endolls 10 Inform 4 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
36 Endolls 11 Inform 5 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
37 Endolls 12 Inform 5 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
38 Enllum. 15 aseos 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 2,43 Cu V750 2,5 2,5
39 Enllum. 16 s.reunions1 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 2,43 Cu V750 2,5 2,5
40 Clima 10 s.reunions1 0,15 0,15 10,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,14 0,14 1277,78 0,31 0,09 0,04 2,31 Cu V750 2,5 2,5
41 Enllum. 6 emerg aseos 0,30 0,30 26,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,62 0,62 294,87 1,02 0,81 0,35 2,62 Cu V750 1,5 1,5
42 Endolls 13 s.reunions1 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 2,98 Cu V750 4 4
43 Endolls 17 assecamans1 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 2,98 Cu V750 4 4
44 Endolls 18 assecamans2 2,00 2,00 12,00 230 1 0,85 4 10,23 0,11 0,11 1703,70 2,56 0,93 0,41 2,68 Cu V750 4 4

SUBQUADRE P2
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M /T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 35,85 35,85 17,00 400 1,73 0,95 25 54,53 0,02 0,02 13071,90 2,18 1,09 0,27 1,26 Cu V1000 16 16

1 Enllum. 1 ZC1 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 1,83 Cu V750 2,5 2,5
2 Enllum. 2 ZC1 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 1,59 Cu V750 2,5 2,5
3 Enllum. 1 emerg ZC1 0,30 0,30 35,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,84 0,84 219,05 1,02 1,09 0,47 1,73 Cu V750 1,5 1,5
4 Enllum. 3 ZC2 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 1,75 Cu V750 2,5 2,5
5 Enllum. 4 ZC2 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 1,59 Cu V750 2,5 2,5
6 Enllum. 2 emerg ZC2 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,80 Cu V750 1,5 1,5
7 Endolls 1 ZC1-2 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 2,53 Cu V750 4 4
8 Enllum. 5 A.Gestió 10 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 1,91 Cu V750 2,5 2,5
9 Enllum. 6 A.Gestió 11 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 2,07 Cu V750 2,5 2,5

10 Enllum. 3 emerg 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,80 Cu V750 1,5 1,5
11 Clima 1 A.Gestió 10 0,15 0,15 30,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,43 0,43 425,93 0,31 0,28 0,12 1,38 Cu V750 2,5 2,5
12 Cima 2 A.Gestió 11 0,15 0,15 35,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,50 0,50 365,08 0,31 0,33 0,14 1,40 Cu V750 2,5 2,5
13 Endolls 3 A.Gestió 10 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 2,40 Cu V750 4 4
14 Endolls 4 A.Gestió 11 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 2,40 Cu V750 4 4
15 Enllum. 7 A.Gestió 9 0,60 0,60 34,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,49 0,49 375,82 1,23 1,27 0,55 1,81 Cu V750 2,5 2,5
16 Enllum. 8 A.Gestió 9 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 1,62 Cu V750 2,5 2,5
17 Enllum. 9 A.Gestió 9 0,60 0,60 28,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,40 0,40 456,35 1,23 1,04 0,45 1,72 Cu V750 2,5 2,5
18 Enllum. 10 A.Gestió 9 0,60 0,60 18,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,26 0,26 709,88 1,23 0,67 0,29 1,55 Cu V750 2,5 2,5
19 Enllum. 4 Emerg a.gestió9 0,30 0,30 75,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,80 1,80 102,22 1,02 2,33 1,01 2,27 Cu V750 1,5 1,5
20 Clima 3 A.Gestió 9 1,10 1,10 27,00 230 1 0,85 2,5 5,63 0,39 0,39 473,25 2,25 1,84 0,80 2,06 Cu V750 2,5 2,5
21 Endolls 5 A.Gestió 9 2,00 2,00 63,00 230 1 0,85 4 10,23 0,57 0,57 324,51 2,56 4,89 2,13 3,39 Cu V750 4 4
22 Endolls 6 A.Gestió 9 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,61 Cu V750 4 4
23 Endolls 7 A.Gestió 9 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 3,18 Cu V750 4 4
24 Endolls 8 A.Gestió 9 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,94 Cu V750 4 4
25 Enllum. 11 A.Gestió 12 0,60 0,60 13,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,19 0,19 982,91 1,23 0,48 0,21 1,47 Cu V750 2,5 2,5
26 Enllum. 12 A.Gestió 13 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 1,54 Cu V750 2,5 2,5
28 Enllum. 5 emerg.A.Gestió 12-13 0,30 0,30 34,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,82 0,82 225,49 1,02 1,06 0,46 1,72 Cu V750 1,5 1,5
29 Clima 4 A.Gestió 12 0,15 0,15 8,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,12 0,12 1597,22 0,31 0,07 0,03 1,29 Cu V750 2,5 2,5
30 Clima 5 A.Gestió 13 0,25 0,25 17,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,24 0,24 751,63 0,51 0,26 0,11 1,38 Cu V750 2,5 2,5
32 Endolls 9 A.Gestió 12 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,61 Cu V750 4 4
33 Endolls 10 A.Gestió 13 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 2,51 Cu V750 4 4
38 Enllum. 15 aseos 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 1,42 Cu V750 2,5 2,5
39 Enllum. 16 s.reunions2 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 1,42 Cu V750 2,5 2,5
40 Clima 10 s.reunions2 0,15 0,15 10,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,14 0,14 1277,78 0,31 0,09 0,04 1,30 Cu V750 2,5 2,5
41 Enllum. 6 emerg aseos 0,30 0,30 26,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,62 0,62 294,87 1,02 0,81 0,35 1,61 Cu V750 1,5 1,5
42 Endolls 13 s.reunions2 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 1,97 Cu V750 4 4
43 Endolls 17 assecamans1 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 1,97 Cu V750 4 4
44 Endolls 18 assecamans2 2,00 2,00 12,00 230 1 0,85 4 10,23 0,11 0,11 1703,70 2,56 0,93 0,41 1,67 Cu V750 4 4
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2. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

2.1. SOLUCIÓ PROPOSADA 

Al realitzar-se la rehabilitació de l’edifici per fases, caldrà que el sistema de climatització i 
ventilació pugui adaptar-se tant a nivell d’instal·lació com a nivell de funcionament a cadascuna 
d’aquestes fases. Per aquest motiu la solució proposada consisteix en independitzar cada planta, 
disposant, per cadascuna d’elles, sistemes de producció i ventilació independents, tot i que el 
sistema de regulació i control serà centralitzat per a tot l’edifici, anant-se adaptant a mesura que 
es vagin executant les diferents fases.  

Per a la climatització dels diferents espais s’utilitzarà un sistema de cabal variable de refrigerant 
(VRV) a partir de bombes de calor i unitats interiors d’expansió directa, utilitzant com a gas 
refrigerant el R-410A. Els equips seran de la marca Hitachi. Degut a la configuració de l’edifici i a 
la tipologia d’activitat que es desenvoluparà, serà necessari que el sistema pugui subministrar 
tant fred com calor, tot i que no ho farà de forma simultània. 

Depenent de l’espai a climatitzar, les unitats interiors seran de tipus conducte o bé cassette. En 
cas de les unitats de conductes, aquestes aniran instal·lades en el passadís i una xarxa de 
conductes circulars vistos aportaran l’aire a l’interior de l’espai. A l’interior de l’espai l’aire es 
distribuirà per difusors rotacionals, que s’instal·laran a l’alçada de les llumeneres. El tram de 
conducte vertical, així com també el plènum, aniran ocults per xapa similar a la del conducte, tal 
com mostra la figura d’exemple. 

El retorn de l’aire es farà a partir de reixes lineals col·locades sobre la paret i un conducte durà 
l’aire fins a la unitat de tractament d’aire. Tots els conductes aniran degudament aïllats. 

Les unitats de producció es col·locaran en un espai exclusiu per aquestes a la part posterior de 
l’edifici. A fi de reduir l’impacte visual i acústic l’espai quedarà envoltat per un tancament, que 
també impedirà l’accés a personal no autoritzat. 

Pel que fa al sistema de ventilació s’instal·larà per cada planta una unitat de tractament d’aire 
amb el seu corresponent recuperador de calor, que fabricarà Servoclima. Aquesta unitat de 
tractament també incorporarà un sistema que permeti condicionar l’aire a les condicions interiors, 
a fi que la ventilació no suposi una càrrega frigorífica per a les unitats interiors. Per aquest 
tractament es disposarà d’una bomba de calor específica per aquest equip. 

Degut a les necessitats de ventilació, per a la planta soterrani, la unitat de tractament incorporarà 
un recuperador de calor de tipus sensible i per a la resta de plantes un recuperador de tipus 
entàlpic. 

Una xarxa de conductes, degudament aïllats i que discorreran pel passadís, distribuirà l’aire a 
cadascun dels espais. S’introduirà i s’extraurà l’aire a partir de les corresponents reixes lineals. A 
la boca de la reixa d’aportació d’aire s’instal·larà un regulador de cabal que permeti ajustar el 
cabal necessari a ser introduït. 

A fi de reduir al màxim la despesa energètica, les unitats de tractament d’aire que mouen més de 
3000 m3/h incorporaran una sonda de CO2 que actuarà sobre els variadors de freqüència per 
ajustar el cabal d’aire introduït. 

El sistema de Regulació i Control també gestionarà el funcionament de les unitats de tractament 
d’aire. 

La sala del rack (o CPD) disposarà d’un equip independent de la resta de la instal·lació. 

2.2. CÀLCUL NECESSITATS TÈRMIQUES 

a-. Condicions de disseny:  

Per a la determinació de les càrregues tèrmiques dels diferents espais a climatitzar partirem de 
les següents dades de disseny: 

Cond.
Exteriors 

Aules i 
tallers Despatxos

T(ºC) HR(
%) T(ºC) HR(

%) T(ºC) HR(
%) 

Estiu 32 68 25 55 24 50 

Hivern 2 80 20 40 21 40 

Per la ventilació s’ha considerat el que indica el RITE, que pel cas que ens ocupa serà IDA-2, per 
tant, el cabal serà de 45 m3/h/p

S’ha aplicat un factor de simultaneïtat del 75% 
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Resum condicions: 

Planta Soterrani: 

Est Hiv

aula informàtica 25 20 41 25 1125 615 5000
Aula 45 m2 (o biblioteca) 25 20 40 25 1125 600 1000
sala docència 24 21 19 8 360 285 1000
Office 24 21 16 4 180 240 1000
taller 25 20 147 30 864 2205 5000

TOTALS: 263 92 3654 3945 13000

Local
T. int  (ºC) Superf.  

(m2)
Ocup. 
(pers)

Vent. 
(m3/h)

Il·lum. 
(W)

Equips 
(W)

Planta Baixa: 

Est Hiv

aula de 60 m² 25 20 98 40 1800 1470 1000
aula d'informàtica I 25 20 50 25 1125 750 5500
Biblioteca 24 21 38 4 180 570 1000
despatx direcció 24 21 15 2 90 225 500
pool d'administració 24 21 77 12 540 1148 3000
aula 45 m2 o sala de reunions 25 20 42 25 1125 630 1000
aula d'informàtica II 25 20 72 30 1350 1080 5500
recepció i froyer 24 21 90 15 450 1350 1000

TOTALS: 482 153 6660 7223 18500

Local
T. int  (ºC) Superf.  

(m2)
Ocup. 
(pers)

Vent. 
(m3/h)

Il·lum. 
(W)

Equips 
(W)

Planta Primera: 

Est Hiv

aula de 45 m² (II) 25 20 48 25 1125 720 1000
aula de 45 m² (II) 25 20 48 25 1125 720 1000
sala de reunions 24 21 24 12 540 360 1500
aula de 45 m² / taller de 70 m² 25 20 78 30 1350 1170 1000
aula de 45 m² (I) 25 20 45 20 900 675 1000
aula de 60 m² 25 20 81 30 1350 1215 1500
aula de 45 m² (I) 25 20 45 20 900 675 1000
aula informàtica (I) 25 20 72 20 900 1080 4000
aula informàtica (II) 25 20 45 25 1125 675 5000

TOTALS: 486 207 9315 7290 17000

Local
T. int  (ºC) Superf.  

(m2)
Ocup. 
(pers)

Vent. 
(m3/h)

Il·lum. 
(W)

Equips 
(W)

Planta Segona: 

Est Hiv

sala de reunions 24 21 24 12 540 360 1000
aula de 45 m² / taller de 70 m² 25 20 78 30 1350 1170 1000
taller de 250 m² 25 20 250 60 1728 3750 8000
aula de 45 m² (II) 25 20 48 25 1125 720 1000
aula de 45 m² (II) 25 20 48 25 1125 720 1000
aula de 45 m² (I) 25 20 45 20 900 675 1000

TOTALS: 493 172 6768 7395 13000

Local
T. int  (ºC) Superf.  

(m2)
Ocup. 
(pers)

Vent. 
(m3/h)

Il·lum. 
(W)

Equips 
(W)

b-. Resum necessitats: 

Pel càlcul s’ha utilitzat el mètode CLTD (Cooling Load Temperature Difference), proposat per 
l’ASHRAE. 

Aquest mètode té en compte les inèrcies tèrmiques dels diferents paraments i permet determinar 
l’evolució de la demanda hora a hora de cada dia representatiu de cada mes, això permet 
optimitzar la dimensió dels equips de producció, en considerar el màxim real de la demanda en 
cada moment i no la suma de màxims de cada càrrega per separat. 

S’ha fet servit com a eina de càlcul el programa CAR_TER desenvolupat pel CERC de la UPC. 

A continuació es mostren les taules resum: 

Planta Soterrani: 

sensible latent total sensible latent total sensible latent total sensible latent total
Aula 45 m2 (o biblioteca) 4003 1375 5378 2086 7655 9741 6089 9030 15118 7591 5027 12618
aula informàtica 8037 1375 9412 2086 7655 9741 10123 9030 19153 7603 5027 12630
sala docència 2174 440 2614 779 2906 3685 2953 3346 6300 2658 1523 4182
taller 12763 2850 15613 1602 5879 7481 14365 8729 23094 7253 3861 11114
Office 1851 380 2231 389 1453 1843 2240 1833 4074 1418 762 2180

TOTALS: 28828 6420 35248 6942 25548 32490 35770 31968 67738 26523 16200 42723

TOTALSINTERNES
HIVERN (W)

TOTALS

Remodelació Hospital Esperit Sant - PS

VENTILACIÓLocal
ESTIU (W)

Calcular

Planta Baixa: 

sensible latent total sensible latent total sensible latent total sensible latent total
aula de 60 m² 8880 2200 11080 3338 12248 15585 12218 14448 26665 12067 8043 20110
aula d'informàtica I 9819 1375 11194 2086 7655 9741 11905 9030 20935 7461 5027 12488
aula 45 m2 o sala de reunio 4888 1375 6263 2086 7655 9741 6974 9030 16004 7403 5027 12430
recepció i froyer 6824 825 7649 935 3488 4422 7759 4313 12072 3656 1828 5484
despatx de Direcció 1438 110 1548 195 727 921 1633 837 2470 729 381 1110
Biblioteca 3307 220 3527 389 1453 1843 3697 1673 5370 1528 762 2289
pool d'administració 7902 660 8562 1168 4360 5528 9070 5020 14090 4259 2285 6544
aula d'informàtica II 11329 1650 12979 2503 9186 11689 13833 10836 24668 9040 6032 15072

TOTALS: 54388 8415 62803 12699 46770 59469 67088 55185 122273 46143 29385 75528

TOTALSINTERNES
HIVERN (W)

TOTALS

Remodelació Hospital Esperit Sant - PB

VENTILACIÓLocal
ESTIU (W)

Calcular
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Planta Primera: 

sensible latent total sensible latent total sensible latent total sensible latent total
aula de 45 m² (II) 5211 1375 6586 2086 8555 10641 7297 9930 17227 7447 4293 11739
aula de 45 m² (II) 5211 1375 6586 2086 8555 10641 7297 9930 17227 7447 4293 11739
sala de reunions 3573 660 4233 1168 4360 5528 4741 5020 9761 3805 2285 6090
aula de 45 m² / taller de 70 m 6753 1650 8403 2503 10266 12769 9256 11916 21172 9009 5151 14160
aula de 45 m² (I) 4725 1100 5825 1669 6844 8513 6393 7944 14338 6005 3434 9439
aula de 60 m² 7814 1650 9464 2503 10266 12769 10317 11916 22234 9104 5151 14256
aula de 45 m² (I) 4725 1100 5825 1669 6844 8513 6393 7944 14338 6005 3434 9439
aula informàtica (I) 9179 1100 10279 1669 6844 8513 10848 7944 18792 6199 3434 9634
aula informàtica (II) 9050 1375 10425 2086 8555 10641 11136 9930 21066 7425 4293 11718

TOTALS: 56241 11385 67626 17439 71090 88529 73679 82475 156154 62446 35769 98215

TOTALSINTERNES
HIVERN (W)

TOTALS

Remodelació Hospital Esperit Sant - P1

VENTILACIÓLocal
ESTIU (W)

Calcular

Planta Segona: 

sensible latent total sensible latent total sensible latent total sensible latent total
sala de reunions 2679 660 3339 1168 4360 5528 3847 5020 8867 3943 2285 6228
aula de 45 m² / taller de 70 m 5831 1650 7481 2503 10266 12769 8334 11916 20250 9546 5151 14698
taller de 250 m² 22633 5700 28333 3204 13141 16345 25837 18841 44678 14192 6594 20786
aula de 45 m² (II) 5211 1375 6586 2086 8555 10641 7297 9930 17227 7447 4293 11739
aula de 45 m² (II) 5211 1375 6586 2086 8555 10641 7297 9930 17227 7447 4293 11739
aula de 45 m² (I) 3962 1100 5062 1669 6844 8513 5631 7944 13575 6272 3434 9706

TOTALS: 45527 11860 57387 12716 51721 64437 58243 63581 121824 48847 26050 74897

TOTALSINTERNES
HIVERN (W)

TOTALS

Remodelació Hospital Esperit Sant - P2

VENTILACIÓLocal
ESTIU (W)

Calcular

2.3. RESUM EQUIPS 

Amb les necessitats tèrmiques determinades, els equips seleccionats es resumeixen en la taula 
següent: 

Planta Soterrani: 
Local Model Quant. Pfrig Pcal Cabal màx Pdisp (Pa) Consum Tipus Mides Pes

aula informàtica RPI 6.0FSN4E (6) 1 13,1 11,1 2160 50 0,25 Cond 1474x600x275 49
Aula 45 m2 (o biblioteca) RPI 5.0FSN4E (5) 1 11,4 9,9 2100 50 0,25 Cond 1474x600x275 49
sala docència RCD 2.0FSN2 (2) 1 4,6 3,9 900 0,15 K72 vies 860x620x298 27
Office RCD 2.0FSN2 (2) 1 4,6 3,9 900 0,15 K72 vies 860x620x298 27
taller (I i II) RPI 3.0FSN4E (3) 2 6,5 5,6 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
taller (III) RPI 3.0FSN4E (2) 1 6,5 5,6 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
CPD RAK 35RXB 1 3,5 4,00 580 1,5 Mural 900x210x295 11
VENTILACIÓ CADB N D30VBV F7+F7 1 3350 1,1 Cond 1500x1500x530 248
Unitat exterior RAS 20FSXN1E 1 56 63 16,6 1720x1920x765 420
Unitat exterior CPD RAC 35WXB 1 3,5 4,0 750x288x548 34

Planta Baixa: 
Local Model Quant. Pfrig Pcal Cabal màx Pdisp (Pa) Consum Tipus Mides Pes

aula de 60 m² RPI 5.0FSN4E (5) 1 11,4 9,9 2100 50 0,25 Cond 1474x600x275 49
aula d'informàtica I RPI 6.0FSN4E (6) 1 13,3 11,7 2160 50 0,25 Cond 1474x600x275 49
despatx de Direcció RCD 1.0FSN2 (1) 1 2,3 2,1 600 0,15 K72 vies 860x620x298 27
biblioteca RPI 2.0FSN4E (2) 1 4,6 2,9 960 30 0,06 Cond 1084x600x275 35
pool d'administració RPI 4.0FSN4E (4) 1 9,3 8,2 1800 45 0,25 Cond 1474x600x275 49
recepció i froyer RPI 4.0FSN4E (4) 1 9,3 8,2 1800 45 0,25 Cond 1474x600x275 49
aula 45 m2 o sala de reunions RPI 3.0FSN4E (3) 2 6,6 5,9 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
aula d'informàtica II RPI 6.0FSN4E (6) 1 13,3 11,7 2160 50 0,25 Cond 1474x600x275 49
VENTILACIÓ CTA 2 2 14 2800 200 1,75 Cond 2800x1400x1250 677
Unitat exterior RAS 28FSXN1E 1 80 90 25,0 1720x2440x765 590
Unitat exterior (ventilació) RAS 10HNPE 1 25 28 7,9 1380x950x370 138

Planta Primera: 
Local Model Quantitat Pfrig Pcal Cabal màx Pdisp (Pa) Consum Tipus Mides Pes

aula de 45 m² (II) RPI 3.0FSN4E (3) 1 6,4 5,5 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
aula de 45 m² (II) RPI 3.0FSN4E (3) 1 6,4 5,5 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
sala de reunions RCD 2.0FSN2 (2) 1 4,5 3,9 900 0,15 K72 vies 860x620x298 27
aula de 45 m² / taller de 70 m² RPI 4.0FSN4E (4) 1 8,6 7,6 1800 45 0,25 Cond 1474x600x275 49
aula de 45 m² (I) RPI 3.0FSN4E (3) 1 6,4 5,5 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
aula de 60 m² RPI 5.0FSN4E (5) 1 11,2 9,8 2100 50 0,25 Cond 1474x600x275 49
aula de 45 m² (I) RPI 3.0FSN4E (3) 1 6,4 5,5 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
aula informàtica (I) RPI 5.0FSN4E (5) 1 11,2 9,8 2100 50 0,25 Cond 1474x600x275 49
aula informàtica (II) RPI 5.0FSN4E (5) 1 11,2 9,8 2100 50 0,25 Cond 1474x600x275 49
VENTILACIÓ CTA 6 1 37,5 7900 200 5 Cond 3280x1550x2100 1150
Unitat exterior RAS 30FSXN1E 1 75 67 26,3 1720x2440x765 620
Unitat exterior (ventilació) RAS 8HNPE 2 19 18 5,4 1380x950x370 136

Planta Segona: 
Local Model Quantitat Pfrig Pcal Cabal màx Pdisp (Pa) Consum Tipus Mides Pes

sala de reunions RCD 2.0FSN2 (2) 1 4,3 3,8 900 0,15 K72 vies 860x620x298 27
aula de 45 m² / taller de 70 m² RPI 4.0FSN4E (4) 1 8,6 7,6 1800 45 0,25 Cond 1474x600x275 49
taller de 250 m² RPI 8.0FSN3E (8) 2 17,3 15,2 3960 180 1,1 Cond 1592x600x423 85
aula de 45 m² (II) RPI 3.0FSN4E (3) 1 6,4 5,5 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
aula de 45 m² (II) RPI 3.0FSN4E (3) 1 6,4 5,5 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
aula de 45 m² (I) RPI 3.0FSN4E (3) 1 6,4 5,5 1320 30 0,15 Cond 1084x600x275 37
VENTILACIÓ CTA 5 1 26,5 5500 200 3 Cond 3150x1353x1800 925
Unitat exterior RAS 28FSXN1E 1 70 65 20,5 1720x2440x765 620
Unitat exterior (ventilació) RAS 10HNPE 1 22 23 7,9 1380x950x370 138

2.4. SISTEMA DE REGULACIÓ i CONTROL 

El sistema de regulació i control de la instal·lació de climatització serà centralitzat des del que es 
podran ajustar les temperatures dels diferents espais, horaris de funcionament, ... També es 
podran gestionar les alarmes que puguin aparèixer.  

El sistema disposarà d’un servidor WEB que permetrà que de forma remota es pugui accedir al 
sistema i enviar alarmes per email. Tot d’una forma gràfica, que permetrà un ús senzill i 
amigable.

També serà capaç d’emmagatzemar dades històriques, permetent traçar gràfics i tendències, de 
forma que es pugui optimitzar el funcionament de sistema i reduir la despesa energètica. 

Aquest sistema també integrarà els equips de ventilació, podent programar l’horari de 
funcionament, que coincidirà amb l’horari laboral del centre. També permetrà poder ajustar els 
cabals en base a l’ocupació, de forma que es redueixi al màxim la despesa energètica per la 
ventilació. 

2.5. NORMATIVA 

El present projecte s’ha realitzat d’acord amb les següents normatives: 

- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (IT), segons Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol i les seves posteriors 
revisions i correccions. 
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- Document bàsic d’estalvi d’energia (DB-HE), del Codi Tècnic de l’Edificació aprovat en el RD 
314/2006 de 17 de març i les seves posteriors revisions i correccions. 

- Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC i la seva transposició en el RD 2060/2008, de 12 
de desembre. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost i BOE número 
224 de 18 de setembre de 2002 (Nou Reglament de Baixa Tensió), i les seves posteriors 
revisions i correccions. 

- Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques Reial Decret 138/2011 de 4 
de febrer, i les seves posteriors revisions i correccions. 

La instal·lació ha de complir totes aquestes normes i endemés totes aquelles d’obligat 
compliment.



BT HES ed1 PSS+PB ed 1 322,50
QUADRE GENERAL total sin AMP 246,60 ed annex 80,00
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M/T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 402,50 402,50 40,00 400 1,73 0,95 240 612,26 0,01 0,01 53333,33 2,55 2,99 0,75 0,75 Cu V1000 120 120

1 SUBQUADRE PSS SERV.COM 90,05 90,05 6,00 400 1,73 0,85 35 153,09 0,01 0,01 51851,85 4,37 0,69 0,17 0,92 Cu V750 16 16
4 SUBQUADRE PSS CLIMA 112,20 112,20 42,00 400 1,73 0,85 50 190,75 0,03 0,03 10582,01 3,82 4,21 1,05 1,80 Cu V750 25 25
5 SUBQUADRE PB ED.ANNEX previssió 80,00 55,00 400 1,73 0,85 95 136,01 0,02 0,02 15353,54 1,43 2,07 0,52 1,27 Cu V750 25 25
6 SUBQUADRE PB 44,35 44,35 12,00 400 1,73 0,85 25 75,40 0,02 0,02 18518,52 3,02 0,95 0,24 0,99 Cu V750 16 16
7 SUBQUADRE P1 40,05 40,05 16,00 400 1,73 0,85 25 68,09 0,02 0,02 13888,89 2,72 1,14 0,29 1,03 Cu V750 16 16
8 SUBQUADRE P2 35,85 35,85 20,00 400 1,73 0,85 25 60,95 0,03 0,03 11111,11 2,44 1,28 0,32 1,07 Cu V750 16 16

SUBQUADRE PSS CLIMA
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M/T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 112,20 112,20 42,00 400 1,73 0,95 50 170,67 0,03 0,03 10582,01 3,41 4,21 1,05 1,80 Cu V1000 25 25

1 Enllum.1 s.clima 0,80 0,80 10,00 230 1 0,85 2,5 4,09 0,14 0,14 1277,78 1,64 0,50 0,22 2,02 Cu V750 2,5 2,5
2 Enllum.1 emerg. S.clima 0,30 0,30 6,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,14 0,14 1277,78 1,02 0,19 0,08 1,88 Cu V750 1,5 1,5
3 Clima 1 PB RAS-28 25,00 25,00 10,00 400 1,73 0,85 10 42,50 0,04 0,04 8888,89 4,25 1,12 0,28 2,08 Cu V750 10 10
4 Clima 2 PB RAS-10 7,90 7,90 4,00 400 1,73 0,85 4 13,43 0,04 0,04 8888,89 3,36 0,35 0,09 1,89 Cu V750 4 4
5 Clima 3 PSS RAS-20 16,60 16,60 8,00 400 1,73 0,85 10 28,22 0,03 0,03 11111,11 2,82 0,59 0,15 1,95 Cu V750 10 10
6 Clima 4 PSS RAC-35 1,50 1,50 7,00 400 1,73 0,85 10 2,55 0,03 0,03 12698,41 0,26 0,05 0,01 1,81 Cu V750 10 10
7 Clima 5 P1 RAS-30 26,30 26,30 13,00 400 1,73 0,85 10 44,71 0,05 0,05 6837,61 4,47 1,53 0,38 2,18 Cu V750 10 10
8 Clima 6 P1 RAS-8 5,40 5,40 12,00 400 1,73 0,85 6 9,18 0,07 0,07 4444,44 1,53 0,48 0,12 1,92 Cu V750 6 6
9 Clima 7 P2 RAS-24 20,50 20,50 15,00 400 1,73 0,85 16 34,85 0,03 0,03 9481,48 2,18 0,86 0,21 2,02 Cu V750 16 16

10 Clima 8 P2 RAS-10 7,90 7,90 14,00 400 1,73 0,85 6 13,43 0,08 0,08 3809,52 2,24 0,82 0,21 2,01 Cu V750 10 10

SUBQUADRE PSS SERV. COM.
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M/T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 90,05 90,05 6,00 400 1,73 0,95 35 136,98 0,01 0,01 51851,85 3,91 0,69 0,17 0,92 Cu V1000 16 16

1 SUBQUADRE PSS ASCENSOR 10,00 10,00 28,00 400 1,73 0,85 16 17,00 0,06 0,06 5079,37 1,06 0,78 0,20 1,12 Cu V750 16 16
2 SUBQUADRE PSS GRUP PCI 15,00 15,00 28,00 400 1,73 0,85 16 25,50 0,06 0,06 5079,37 1,59 1,17 0,29 1,21 Cu V750 16 16
3 SUBQUADRE PSS CPD 20,00 20,00 34,00 400 1,73 0,85 25 34,00 0,05 0,05 6535,95 1,36 1,21 0,30 1,22 Cu V750 16 16
4 Enllum. 1 escala 1 0,80 0,80 40,00 230 1 0,85 2,5 4,09 0,58 0,58 319,44 1,64 1,99 0,86 1,79 Cu V750 2,5 2,5
5 Enllum.1 emerg. Escala 1 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,46 Cu V750 1,5 1,5
6 Enllum.2 escala2 0,80 0,80 25,00 230 1 0,85 2,5 4,09 0,36 0,36 511,11 1,64 1,24 0,54 1,46 Cu V750 2,5 2,5
7 Enllum.2 emerg. Escala 2 0,30 0,30 25,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,60 0,60 306,67 1,02 0,78 0,34 1,26 Cu V750 1,5 1,5
8 Enllum. 3 ZC1 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 1,57 Cu V750 2,5 2,5
9 Enllum.4 ZC1 0,60 0,60 25,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,36 0,36 511,11 1,23 0,93 0,41 1,33 Cu V750 2,5 2,5

10 Enllum.3 emerg. ZC1 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,46 Cu V750 1,5 1,5
11 Enllum.5 ZC2 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 1,49 Cu V750 2,5 2,5
12 Enllum.6 ZC2 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 1,41 Cu V750 2,5 2,5
13 Enllum.4 emerg. ZC2 0,30 0,30 25,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,60 0,60 306,67 1,02 0,78 0,34 1,26 Cu V750 1,5 1,5
14 Endolls1 ZC1-2 1,50 1,50 35,00 230 1 0,85 4 7,67 0,32 0,32 584,13 1,92 2,04 0,89 1,81 Cu V750 4 4
15 Enllum.7 A.Gestio 1 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 1,57 Cu V750 2,5 2,5
16 Enllum.8 S.Prof-office 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 1,73 Cu V750 2,5 2,5
17 Enlum.5 emerg. 0,30 0,30 80,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,92 1,92 95,83 1,02 2,48 1,08 2,00 Cu V750 1,5 1,5
18 clima 1 A.Gestió 1 0,25 0,25 35,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,50 0,50 365,08 0,51 0,54 0,24 1,16 Cu V750 2,5 2,5
19 clima 2 S.Professors 0,15 0,15 40,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,58 0,58 319,44 0,31 0,37 0,16 1,08 Cu V750 2,5 2,5
20 clima 3 Office 0,15 0,15 44,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,63 0,63 290,40 0,31 0,41 0,18 1,10 Cu V750 2,5 2,5
21 Endolls 2 A.Gestió 1 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 2,19 Cu V750 4 4
22 Endolls 3 S.Prof-office 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 2,19 Cu V750 4 4
23 Enlum. 9 A.Gestió 2 0,60 0,60 32,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,46 0,46 399,31 1,23 1,19 0,52 1,44 Cu V750 2,5 2,5
24 Enllum. 10 A.Gestió 3 0,60 0,60 37,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,53 0,53 345,35 1,23 1,38 0,60 1,52 Cu V750 2,5 2,5
25 Enllum. 11 T.Dinam 0,60 0,60 27,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,39 0,39 473,25 1,23 1,01 0,44 1,36 Cu V750 2,5 2,5
27 Enllum. 6 emerg. A.Gestio 2-3 T.Din 0,30 0,30 86,00 230 1 0,85 1,5 1,53 2,06 2,06 89,15 1,02 2,67 1,16 2,08 Cu V750 1,5 1,5
28 Enllum. 13 informatica 1 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 1,28 Cu V750 2,5 2,5
29 Clima 4 A.Gestió 2 0,15 0,15 30,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,43 0,43 425,93 0,31 0,28 0,12 1,04 Cu V750 2,5 2,5
30 Clima 5 A.Gestió 3 0,15 0,15 22,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,32 0,32 580,81 0,31 0,20 0,09 1,01 Cu V750 2,5 2,5
31 Clima 6 T.Dinam 0,15 0,15 14,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,20 0,20 912,70 0,31 0,13 0,06 0,98 Cu V750 2,5 2,5
32 Clima 7 Informatica 1 0,25 0,25 16,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,23 0,23 798,61 0,51 0,25 0,11 1,03 Cu V750 2,5 2,5
33 Clima 8 CPD 0,40 0,40 16,00 230 1 0,85 2,5 2,05 0,23 0,23 798,61 0,82 0,40 0,17 1,09 Cu V750 2,5 2,5
34 Endolls 4 A.Gestió 2 2,00 2,00 52,00 230 1 0,85 4 10,23 0,47 0,47 393,16 2,56 4,04 1,76 2,68 Cu V750 4 4
35 Endolls 5 A.Gestió 3 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,27 Cu V750 4 4
36 Endolls 6 T.Dinam 1 2,00 2,00 45,00 230 1 0,85 4 10,23 0,41 0,41 454,32 2,56 3,49 1,52 2,44 Cu V750 4 4



37 Endolls 7 T.Dinam 1 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,27 Cu V750 4 4
38 Endolls 8 Informatica 1 1,50 1,50 32,00 230 1 0,85 4 7,67 0,29 0,29 638,89 1,92 1,86 0,81 1,73 Cu V750 4 4
39 Endolls 9 Informatica 1 2,00 2,00 15,00 230 1 0,85 4 10,23 0,14 0,14 1362,96 2,56 1,16 0,51 1,43 Cu V750 4 4
40 Endolls 10 Informatica 1 2,00 2,00 18,00 230 1 0,85 4 10,23 0,16 0,16 1135,80 2,56 1,40 0,61 1,53 Cu V750 4 4
41 Enlllum. 14 aseos 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 1,41 Cu V750 2,5 2,5
42 Enllum.7 emerg. 0,30 0,30 25,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,60 0,60 306,67 1,02 0,78 0,34 1,26 Cu V750 1,5 1,5
43 Endolls 14 assecamans 1 2,00 2,00 26,00 230 1 0,85 4 10,23 0,23 0,23 786,32 2,56 2,02 0,88 1,80 Cu V750 4 4
44 Endolls 15 assecamans 2 2,00 2,00 24,00 230 1 0,85 4 10,23 0,22 0,22 851,85 2,56 1,86 0,81 1,73 Cu V750 4 4
45 Enllum. 15 ZT2 0,60 0,60 70,00 230 1 0,85 2,5 3,07 1,01 1,01 182,54 1,23 2,61 1,13 2,06 Cu V750 2,5 2,5
46 Enllum. 8 emerg. ZT2 0,30 0,30 70,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,68 1,68 109,52 1,02 2,17 0,95 1,87 Cu V750 1,5 1,5
47 Endolls 16 ZT2 2,00 2,00 80,00 230 1 0,85 4 10,23 0,72 0,72 255,56 2,56 6,21 2,70 3,62 Cu V750 4 4
48 Vent 1 recuperador 1,10 1,10 12,00 230 1 0,85 2,5 5,63 0,17 0,17 1064,81 2,25 0,82 0,36 1,28 Cu V750 2,5 2,5
49 CTA-1 Tracta. Aire 1,75 1,75 26,00 230 1 0,85 4 8,95 0,23 0,23 786,32 2,24 1,77 0,77 1,69 Cu V750 4 4
50 CTA-2 Tracta. Aire 1,75 1,75 23,00 230 1 0,85 4 8,95 0,21 0,21 888,89 2,24 1,56 0,68 1,60 Cu V750 4 4
51 Enllum. 16 ZT1 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 1,73 Cu V750 2,5 2,5
52 Enllum. 9 emerg. ZT1 0,30 0,30 32,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,77 0,77 239,58 1,02 0,99 0,43 1,35 Cu V750 1,5 1,5
53 Endolls 17 ZT1 2,00 2,00 32,00 230 1 0,85 4 10,23 0,29 0,29 638,89 2,56 2,48 1,08 2,00 Cu V750 4 4

SUBQUADRE PB
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M/T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 44,35 44,35 12,00 400 1,73 0,95 25 67,46 0,02 0,02 18518,52 2,70 0,95 0,24 0,99 Cu V1000 16 16

1 Enllum. 1 ZC1 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 1,55 Cu V750 2,5 2,5
2 Enllum. 2 ZC1 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 1,31 Cu V750 2,5 2,5
3 Enllum. 1 emerg ZC1 0,30 0,30 35,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,84 0,84 219,05 1,02 1,09 0,47 1,46 Cu V750 1,5 1,5
4 Enllum. 3 ZC2 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 1,47 Cu V750 2,5 2,5
5 Enllum. 4 ZC2 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 1,31 Cu V750 2,5 2,5
6 Enllum. 2 emerg ZC2 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,53 Cu V750 1,5 1,5
7 Endolls 1 ZC1-2 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 2,25 Cu V750 4 4
8 Enllum. 5 A.Gestió 4 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 1,63 Cu V750 2,5 2,5
9 Enllum. 6 Biblioteca 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 1,80 Cu V750 2,5 2,5

10 Enllum. 3 emerg 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,53 Cu V750 1,5 1,5
11 Clima 1 s.reunions 0,30 0,30 30,00 230 1 0,85 2,5 1,53 0,43 0,43 425,93 0,61 0,56 0,24 1,23 Cu V750 2,5 2,5
12 Cima 2 A.Gestió 4 0,15 0,15 35,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,50 0,50 365,08 0,31 0,33 0,14 1,13 Cu V750 2,5 2,5
13 Clima 3 Biblioteca 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 2,5 1,53 0,58 0,58 319,44 0,61 0,75 0,32 1,31 Cu V750 2,5 2,5
14 Endolls 3 A.Gestió 4 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 2,13 Cu V750 4 4
15 Endolls 4 Biblioteca 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 2,13 Cu V750 4 4
16 Enllum. Galeria 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 1,80 Cu V750 2,5 2,5
17 Enllum. 7 T.Dinam 2 0,60 0,60 34,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,49 0,49 375,82 1,23 1,27 0,55 1,54 Cu V750 2,5 2,5
18 Enllum. 8 T.Dinam 2 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 1,34 Cu V750 2,5 2,5
19 Enllum. 9 Informatica 2 0,60 0,60 28,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,40 0,40 456,35 1,23 1,04 0,45 1,44 Cu V750 2,5 2,5
20 Enllum. 10 Informatica 2 0,60 0,60 18,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,26 0,26 709,88 1,23 0,67 0,29 1,28 Cu V750 2,5 2,5
21 Enllum. 4 Emerg T.Dinam 2-inf2 0,30 0,30 75,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,80 1,80 102,22 1,02 2,33 1,01 2,00 Cu V750 1,5 1,5
22 Clima 4 T.Dinam 2 0,25 0,25 27,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,39 0,39 473,25 0,51 0,42 0,18 1,17 Cu V750 2,5 2,5
23 Clima 5 Informatica 2 0,25 0,25 12,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,17 0,17 1064,81 0,51 0,19 0,08 1,07 Cu V750 2,5 2,5
24 Endolls 6 T.Dinam 2 2,00 2,00 63,00 230 1 0,85 4 10,23 0,57 0,57 324,51 2,56 4,89 2,13 3,11 Cu V750 4 4
25 Endolls 7 Informatica 2 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,34 Cu V750 4 4
26 Endolls 8 Informatica 2 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,34 Cu V750 4 4
27 Endolls 9 Informatica 2 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,34 Cu V750 4 4
27 Enllum. 11 Inform. 3 0,60 0,60 13,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,19 0,19 982,91 1,23 0,48 0,21 1,20 Cu V750 2,5 2,5
28 Enllum. 12 administr 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 1,26 Cu V750 2,5 2,5
29 Enllum. 13 administr 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 1,26 Cu V750 2,5 2,5
30 Enllum. 5 emerg. Inform 3+adm 0,30 0,30 34,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,82 0,82 225,49 1,02 1,06 0,46 1,45 Cu V750 1,5 1,5
31 Clima 7 inform. 3 0,25 0,25 8,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,12 0,12 1597,22 0,51 0,12 0,05 1,04 Cu V750 2,5 2,5
32 Clima 8 adm 0,25 0,25 17,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,24 0,24 751,63 0,51 0,26 0,11 1,10 Cu V750 2,5 2,5
33 Clima 9 adm. 0,25 0,25 28,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,40 0,40 456,35 0,51 0,43 0,19 1,18 Cu V750 2,5 2,5
34 Endolls 10 Inform 3 1,50 1,50 40,00 230 1 0,85 4 7,67 0,36 0,36 511,11 1,92 2,33 1,01 2,00 Cu V750 4 4
35 Endolls 11 Inform 3 1,50 1,50 37,00 230 1 0,85 4 7,67 0,33 0,33 552,55 1,92 2,15 0,94 1,92 Cu V750 4 4
36 Endolls 12 Inform 3 1,50 1,50 37,00 230 1 0,85 4 7,67 0,33 0,33 552,55 1,92 2,15 0,94 1,92 Cu V750 4 4
37 Endolls 13 adm 1,50 1,50 37,00 230 1 0,85 4 7,67 0,33 0,33 552,55 1,92 2,15 0,94 1,92 Cu V750 4 4
38 Endolls 14 adm 1,50 1,50 37,00 230 1 0,85 4 7,67 0,33 0,33 552,55 1,92 2,15 0,94 1,92 Cu V750 4 4
39 Enllum. 14 aseos 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 1,34 Cu V750 2,5 2,5
40 Enllum. 15 aseos 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 1,15 Cu V750 2,5 2,5
41 Enllum. 6 emerg aseos 0,30 0,30 26,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,62 0,62 294,87 1,02 0,81 0,35 1,34 Cu V750 1,5 1,5
42 Endolls 17 assecamans1 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 1,70 Cu V750 4 4
43 Endolls 18 assecamans2 2,00 2,00 12,00 230 1 0,85 4 10,23 0,11 0,11 1703,70 2,56 0,93 0,41 1,39 Cu V750 4 4



44 Enllum. 16 recepció 0,60 0,60 45,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,65 0,65 283,95 1,23 1,68 0,73 1,72 Cu V750 2,5 2,5
45 Enllum. 17 recepció 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 1,55 Cu V750 2,5 2,5
46 Enllum. 7 emerg recepció 0,30 0,30 50,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,20 1,20 153,33 1,02 1,55 0,68 1,66 Cu V750 1,5 1,5
47 Clima 10 recepció 0,25 0,25 40,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,58 0,58 319,44 0,51 0,62 0,27 1,26 Cu V750 2,5 2,5
48 Endolls 19 recepció 2,00 2,00 45,00 230 1 0,85 4 10,23 0,41 0,41 454,32 2,56 3,49 1,52 2,51 Cu V750 4 4
49 Centralitas recepció 0,50 0,50 40,00 230 1 0,85 2,5 2,56 0,58 0,58 319,44 1,02 1,24 0,54 1,53 Cu V750 2,5 2,5
50 Enllum. 19 ext1 0,75 0,75 60,00 230 1 0,85 2,5 3,84 0,86 0,86 212,96 1,53 2,80 1,22 2,20 Cu V750 2,5 2,5
51 Enllum. 20 ext2 0,75 0,75 150,00 230 1 0,85 6 3,84 0,90 0,90 204,44 0,64 2,91 1,27 2,25 Cu V750 6 6

SUBQUADRE P1
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M/T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 40,05 40,05 40,00 400 1,73 0,95 25 60,92 0,06 0,06 5555,56 2,44 2,86 0,72 2,27 Cu V1000 16 16

1 Enllum. 1 ZC1 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 2,84 Cu V750 2,5 2,5
2 Enllum. 2 ZC1 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 2,60 Cu V750 2,5 2,5
3 Enllum. 1 emerg ZC1 0,30 0,30 35,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,84 0,84 219,05 1,02 1,09 0,47 2,74 Cu V750 1,5 1,5
4 Enllum. 3 ZC2 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 2,76 Cu V750 2,5 2,5
5 Enllum. 4 ZC2 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 2,60 Cu V750 2,5 2,5
6 Enllum. 2 emerg ZC2 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 2,81 Cu V750 1,5 1,5
7 Endolls 1 ZC1-2 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 3,54 Cu V750 4 4
8 Enllum. 5 A.Gestió 5 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 2,92 Cu V750 2,5 2,5
9 Enllum. 6 A.Gestió 6 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 3,08 Cu V750 2,5 2,5

10 Enllum. 3 emerg 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 2,81 Cu V750 1,5 1,5
11 Clima 1 A.Gestió 5 0,25 0,25 30,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,43 0,43 425,93 0,51 0,47 0,20 2,47 Cu V750 2,5 2,5
12 Cima 2 A.Gestió 6 0,25 0,25 35,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,50 0,50 365,08 0,51 0,54 0,24 2,51 Cu V750 2,5 2,5
13 Endolls 3 A.Gestió 5 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 3,41 Cu V750 4 4
14 Endolls 4 A.Gestió 6 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 3,41 Cu V750 4 4
15 Enllum. 7 A.Gestió 7 0,60 0,60 34,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,49 0,49 375,82 1,23 1,27 0,55 2,82 Cu V750 2,5 2,5
16 Enllum. 8 A.Gestió 7 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 2,63 Cu V750 2,5 2,5
17 Enllum. 9 A.Gestió 8 0,60 0,60 28,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,40 0,40 456,35 1,23 1,04 0,45 2,72 Cu V750 2,5 2,5
18 Enllum. 10 A.Gestió 9 0,60 0,60 18,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,26 0,26 709,88 1,23 0,67 0,29 2,56 Cu V750 2,5 2,5
19 Enllum. 4 Emerg a.gestió789 0,30 0,30 75,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,80 1,80 102,22 1,02 2,33 1,01 3,28 Cu V750 1,5 1,5
20 Clima 3 A.Gestió 7 0,25 0,25 27,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,39 0,39 473,25 0,51 0,42 0,18 2,45 Cu V750 2,5 2,5
21 Clima 4 A.Gestió 8 0,15 0,15 12,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,17 0,17 1064,81 0,31 0,11 0,05 2,32 Cu V750 2,5 2,5
22 Clima 5 A.Gestió 9 0,15 0,15 12,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,17 0,17 1064,81 0,31 0,11 0,05 2,32 Cu V750 2,5 2,5
23 Endolls 5 A.Gestió 7 2,00 2,00 63,00 230 1 0,85 4 10,23 0,57 0,57 324,51 2,56 4,89 2,13 4,40 Cu V750 4 4
24 Endolls 6 A.Gestió 89 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 3,62 Cu V750 4 4
25 Enllum. 11 T.Dinam 3 0,60 0,60 13,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,19 0,19 982,91 1,23 0,48 0,21 2,48 Cu V750 2,5 2,5
26 Enllum. 12 T.Dinam 3 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 2,55 Cu V750 2,5 2,5
27 Enllum. 13 Inform 4 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 2,55 Cu V750 2,5 2,5
28 Enllum. 5 emerg.T.Dinam 3+inf4 0,30 0,30 34,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,82 0,82 225,49 1,02 1,06 0,46 2,73 Cu V750 1,5 1,5
29 Clima 6 T.Dinam 3 0,25 0,25 8,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,12 0,12 1597,22 0,51 0,12 0,05 2,33 Cu V750 2,5 2,5
30 Clima 7 Inform 4 0,25 0,25 17,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,24 0,24 751,63 0,51 0,26 0,11 2,39 Cu V750 2,5 2,5
31 Clima 8 Inform 5 0,15 0,15 28,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,40 0,40 456,35 0,31 0,26 0,11 2,38 Cu V750 2,5 2,5
32 Endolls 7 T.Dinam 3 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 3,62 Cu V750 4 4
33 Endolls 8 Inform 4 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
34 Endolls 9 Inform 4 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
35 Endolls 10 Inform 4 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
36 Endolls 11 Inform 5 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
37 Endolls 12 Inform 5 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 3,52 Cu V750 4 4
38 Enllum. 15 aseos 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 2,43 Cu V750 2,5 2,5
39 Enllum. 16 s.reunions1 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 2,43 Cu V750 2,5 2,5
40 Clima 10 s.reunions1 0,15 0,15 10,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,14 0,14 1277,78 0,31 0,09 0,04 2,31 Cu V750 2,5 2,5
41 Enllum. 6 emerg aseos 0,30 0,30 26,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,62 0,62 294,87 1,02 0,81 0,35 2,62 Cu V750 1,5 1,5
42 Endolls 13 s.reunions1 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 2,98 Cu V750 4 4
43 Endolls 17 assecamans1 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 2,98 Cu V750 4 4
44 Endolls 18 assecamans2 2,00 2,00 12,00 230 1 0,85 4 10,23 0,11 0,11 1703,70 2,56 0,93 0,41 2,68 Cu V750 4 4

SUBQUADRE P2
Descripció Pot. Pot. C Long Volt. M/T Cos F Secc I R Rci Icc Dens  CDT CDT % CDT% Resist Calidad SN ST

(kw) (kw) (m) (v) (mm2) (A) omh (A) (A/mm2) (v) acum (mm2) (mm2)
Línia general 35,85 35,85 17,00 400 1,73 0,95 25 54,53 0,02 0,02 13071,90 2,18 1,09 0,27 1,26 Cu V1000 16 16

1 Enllum. 1 ZC1 0,60 0,60 35,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,50 0,50 365,08 1,23 1,30 0,57 1,83 Cu V750 2,5 2,5
2 Enllum. 2 ZC1 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 1,59 Cu V750 2,5 2,5
3 Enllum. 1 emerg ZC1 0,30 0,30 35,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,84 0,84 219,05 1,02 1,09 0,47 1,73 Cu V750 1,5 1,5



4 Enllum. 3 ZC2 0,60 0,60 30,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,43 0,43 425,93 1,23 1,12 0,49 1,75 Cu V750 2,5 2,5
5 Enllum. 4 ZC2 0,60 0,60 20,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,29 0,29 638,89 1,23 0,75 0,32 1,59 Cu V750 2,5 2,5
6 Enllum. 2 emerg ZC2 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,80 Cu V750 1,5 1,5
7 Endolls 1 ZC1-2 1,50 1,50 50,00 230 1 0,85 4 7,67 0,45 0,45 408,89 1,92 2,91 1,27 2,53 Cu V750 4 4
8 Enllum. 5 A.Gestió 10 0,60 0,60 40,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,58 0,58 319,44 1,23 1,49 0,65 1,91 Cu V750 2,5 2,5
9 Enllum. 6 A.Gestió 11 0,60 0,60 50,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,72 0,72 255,56 1,23 1,86 0,81 2,07 Cu V750 2,5 2,5

10 Enllum. 3 emerg 0,30 0,30 40,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,96 0,96 191,67 1,02 1,24 0,54 1,80 Cu V750 1,5 1,5
11 Clima 1 A.Gestió 10 0,15 0,15 30,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,43 0,43 425,93 0,31 0,28 0,12 1,38 Cu V750 2,5 2,5
12 Cima 2 A.Gestió 11 0,15 0,15 35,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,50 0,50 365,08 0,31 0,33 0,14 1,40 Cu V750 2,5 2,5
13 Endolls 3 A.Gestió 10 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 2,40 Cu V750 4 4
14 Endolls 4 A.Gestió 11 1,50 1,50 45,00 230 1 0,85 4 7,67 0,41 0,41 454,32 1,92 2,62 1,14 2,40 Cu V750 4 4
15 Enllum. 7 A.Gestió 9 0,60 0,60 34,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,49 0,49 375,82 1,23 1,27 0,55 1,81 Cu V750 2,5 2,5
16 Enllum. 8 A.Gestió 9 0,60 0,60 22,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,32 0,32 580,81 1,23 0,82 0,36 1,62 Cu V750 2,5 2,5
17 Enllum. 9 A.Gestió 9 0,60 0,60 28,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,40 0,40 456,35 1,23 1,04 0,45 1,72 Cu V750 2,5 2,5
18 Enllum. 10 A.Gestió 9 0,60 0,60 18,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,26 0,26 709,88 1,23 0,67 0,29 1,55 Cu V750 2,5 2,5
19 Enllum. 4 Emerg a.gestió9 0,30 0,30 75,00 230 1 0,85 1,5 1,53 1,80 1,80 102,22 1,02 2,33 1,01 2,27 Cu V750 1,5 1,5
20 Clima 3 A.Gestió 9 1,10 1,10 27,00 230 1 0,85 2,5 5,63 0,39 0,39 473,25 2,25 1,84 0,80 2,06 Cu V750 2,5 2,5
21 Endolls 5 A.Gestió 9 2,00 2,00 63,00 230 1 0,85 4 10,23 0,57 0,57 324,51 2,56 4,89 2,13 3,39 Cu V750 4 4
22 Endolls 6 A.Gestió 9 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,61 Cu V750 4 4
23 Endolls 7 A.Gestió 9 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 3,18 Cu V750 4 4
24 Endolls 8 A.Gestió 9 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,94 Cu V750 4 4
25 Enllum. 11 A.Gestió 12 0,60 0,60 13,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,19 0,19 982,91 1,23 0,48 0,21 1,47 Cu V750 2,5 2,5
26 Enllum. 12 A.Gestió 13 0,60 0,60 17,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,24 0,24 751,63 1,23 0,63 0,28 1,54 Cu V750 2,5 2,5
28 Enllum. 5 emerg.A.Gestió 12-13 0,30 0,30 34,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,82 0,82 225,49 1,02 1,06 0,46 1,72 Cu V750 1,5 1,5
29 Clima 4 A.Gestió 12 0,15 0,15 8,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,12 0,12 1597,22 0,31 0,07 0,03 1,29 Cu V750 2,5 2,5
30 Clima 5 A.Gestió 13 0,25 0,25 17,00 230 1 0,85 2,5 1,28 0,24 0,24 751,63 0,51 0,26 0,11 1,38 Cu V750 2,5 2,5
32 Endolls 9 A.Gestió 12 2,00 2,00 40,00 230 1 0,85 4 10,23 0,36 0,36 511,11 2,56 3,11 1,35 2,61 Cu V750 4 4
33 Endolls 10 A.Gestió 13 2,00 2,00 37,00 230 1 0,85 4 10,23 0,33 0,33 552,55 2,56 2,87 1,25 2,51 Cu V750 4 4
38 Enllum. 15 aseos 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 1,42 Cu V750 2,5 2,5
39 Enllum. 16 s.reunions2 0,60 0,60 10,00 230 1 0,85 2,5 3,07 0,14 0,14 1277,78 1,23 0,37 0,16 1,42 Cu V750 2,5 2,5
40 Clima 10 s.reunions2 0,15 0,15 10,00 230 1 0,85 2,5 0,77 0,14 0,14 1277,78 0,31 0,09 0,04 1,30 Cu V750 2,5 2,5
41 Enllum. 6 emerg aseos 0,30 0,30 26,00 230 1 0,85 1,5 1,53 0,62 0,62 294,87 1,02 0,81 0,35 1,61 Cu V750 1,5 1,5
42 Endolls 13 s.reunions2 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 1,97 Cu V750 4 4
43 Endolls 17 assecamans1 2,00 2,00 21,00 230 1 0,85 4 10,23 0,19 0,19 973,54 2,56 1,63 0,71 1,97 Cu V750 4 4
44 Endolls 18 assecamans2 2,00 2,00 12,00 230 1 0,85 4 10,23 0,11 0,11 1703,70 2,56 0,93 0,41 1,67 Cu V750 4 4
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AN 3 ANNEX 3:   
CÀLCUL PER AL DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I 

PLUVIALS 

 

 

 

 

 

 





SIMBOL
L 1 PÚBLIC
W 2 PRIVAT
US

1,2 1 1 PÚBLIC
2

Long. 3 Pendent habitual
25,92 4
14,28
6,36
35,40 1 4
34,56 2
27,90
48,00

UBICACIÓ Nº Tram Origen Designació Tipus d'ús
Tipus de
consum

Longitud UD's Tram
Tipus de
canal

Pendent
(%)

Baixant
Diàmetre
de càlcul

Diàmetre
instal lat

Diàmetre mínim que
cumpleix el CTE

planta segona 1 1 LAVABO 1 L 0,70 2 1 2 40 40 40
2 2 LAVABO 1 L 0,70 2 1 2 40 40 40
3 1+2 TRAM 1 1,40 4 2 2 50 50 50
4 4 INODOR 1 W 1,60 5 1 2 110 110 110
5 5 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
6 4+5 TRAM 1 2,50 10 2 2 110 125 110
7 3+6 TRAM 1 1,40 14 2 2 110 125 125
8 8 LAVABO 1 L 0,70 2 1 2 40 40 40
9 7+8 TRAM 1 0,35 16 2 2 110 110 110

10 10 LAVABO 1 L 3,00 2 1 2 40 40 40
11 11 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
12 10+11 TRAM 1 0,70 4 2 2 50 50 50
13 9+12 TRAM 1 0,50 20 2 2 110 125 110
14 14 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
15 15 INODOR 1 W 1,50 5 1 2 110 110 110
16 14+15 TRAM 1 2,70 10 2 2 110 125 110
17 13+16 TRAM 1 0,80 30 2 2 110 125 110
18 P2 BAIXANT 1 4,20 30 3 2 2 125 160 125

planta primera 19 19 LAVABO 1 L 0,70 2 1 2 40 40 40
20 20 LAVABO 1 L 0,70 2 1 2 40 40 40
21 19+20 TRAM 1 1,40 4 2 2 50 50 50
22 22 INODOR 1 W 1,60 5 1 2 110 110 110
23 23 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
24 22+23 TRAM 1 2,50 10 2 2 110 125 110
25 21+24 TRAM 1 1,40 14 2 2 110 125 110

200

Zona
Projecte
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AIGUES RESIDUALS ZONA BANYS

40
50
75
110
125
160

% Majoració
Amidament

Diàmetre

TIPUS D'APARELL
Lavabo

Inodor amb cisterna
Urinari suspès

FINS A 3 PISOS
MES DE 3 PISOS

Derivació individual

Col lector horitzontal
Baixant

Ramal col lector

TIPUS DE CANAL

TIPUS D'ÚS

BAIXANTS Nº de plantes de l'edifici
MES DE 3 PISOS

2%

TIPUS D'ÚS



26 26 LAVABO 1 L 0,70 2 1 2 40 40 40
27 25+26 TRAM 1 0,35 16 2 2 110 110 110
28 28 LAVABO 1 L 3,00 2 1 2 40 40 40
29 29 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
30 28+29 TRAM 1 0,70 4 2 2 50 50 50
31 27+30 TRAM 1 0,50 20 2 2 110 125 110
32 32 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
33 33 INODOR 1 W 1,50 5 1 2 110 110 110
34 32+33 TRAM 1 2,70 10 2 2 110 125 110
35 31+34 TRAM 1 0,80 30 2 2 110 125 110
36 18+36 BAIXANT 1 4,80 60 3 2 2 110 160 110

planta baixa 37 37 INODOR 1 W 1,80 5 1 2 110 110 110
38 38 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
39 37+38 TRAM 1 1,00 10 2 2 110 125 110
40 40 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
41 39+40 TRAM 1 0,80 15 2 2 110 125 110
42 42 INODOR 1 W 0,80 5 1 2 110 110 110
43 41+42 TRAM 1 3,50 20 2 2 110 125 110
44 44 LAVABO 1 L 0,70 2 1 2 40 40 40
45 45 LAVABO 1 L 1,00 2 1 2 40 40 40
46 44+45 TRAM 1 0,30 4 2 2 50 50 50
47 47 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
48 47 TRAM 1 1,00 6 2 2 50 50 50
49 49 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
50 50 TRAM 1 2,00 8 2 2 75 75 75
51 43+50 TRAM 1 1,10 28 2 2 110 125 110
52 36+51 BAIXANT 1 3,75 88 3 2 2 110 160 110

53 53 INODOR 1 W 1,80 5 1 2 110 110 110
54 54 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
55 53+54 TRAM 1 1,00 10 2 2 110 125 110
56 56 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
57 56 TRAM 1 0,30 15 2 2 110 125 110
58 58 LAVABO 1 L 1,00 2 1 2 40 40 40
59 59 LAVABO 1 L 0,70 2 1 2 40 40 40
60 58+59 TRAM 1 0,30 4 2 2 50 50 50
61 61 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
62 61 TRAM 1 1,00 6 2 2 50 50 50
63 63 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
64 63 TRAM 1 3,30 8 2 2 75 75 75
65 57+64 TRAM 1 0,25 23 2 2 110 125 110
66 66 INODOR 1 W 0,50 5 1 2 110 110 110
67 52+65+66 BAIXANT 1 9,50 116 3 2 2 110 160 110

psemisoterrani 68 68 INODOR 1 W 2,80 5 1 2 110 110 110
69 69 URINARI 1 US 1,00 2 1 2 40 40 40
70 70 URINARI 1 US 1,00 2 1 2 40 40 40
71 70 TRAM 1 1,30 4 2 2 50 50 50
72 68+71 TRAM 1 0,50 9 2 2 110 110 110



73 73 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
74 74 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
75 75 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
76 74+75 TRAM 1 1,30 6 2 2 50 50 50
77 72+76 TRAM 1 0,50 15 2 2 110 125 110
78 78 INODOR 1 W 1,80 5 1 2 110 110 110
79 79 INODOR 1 W 2,00 5 1 2 110 110 110
80 78+79 TRAM 1 2,20 10 2 2 110 125 110
81 81 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
82 82 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
83 82 TRAM 1 1,00 4 2 2 50 50 50
84 82 LAVABO 1 L 0,50 2 1 2 40 40 40
85 84 TRAM 1 1,50 6 2 2 50 50 50
86 86 INODOR 1 W 1,00 5 1 2 110 110 110
87 85+86 TRAM 1 1,00 11 2 2 110 110 110
88 80+87 TRAM 1 1,60 21 2 2 110 125 110
89 88+77 TRAM 1 0,15 36 2 2 110 125 110
90 90 INODOR 1 W 0,60 5 1 2 110 110 110
91 89+90 TRAM 1 0,60 41 2 2 110 125 110
92 67+91 BAIXANT 1 1,00 157 3 2 2 110 160 110

COL LECTOR 1 40,00 157 4 110 200 110



Projecte
Zona

8
50 Majoració 1,2

110
Diàmetre Long

125 98,40
1 200 48,00
2

3,00

Nº Tram Designació Longitud m2 servits
Tipus de
canal

Pendent
(%)

m2/tram
Diàmetre
de càlcul

Diàmetre
instal lat

Diàmetre mínim que
cumpleix el CTE

1 Punt de recollida teulada 1 1,00 100,00 1 2 110 75 125 63
2 BAIXANT 1 18,00 2 2 110 75 125 63
3 Punt de recollida teulada 2 1,00 90,00 1 2 99 75 125 63
4 Punt de recollida teulada 3 1,00 85,00 1 2 93,5 75 125 63
5 RAMAL COL LECTOR A 5,00 1 2 99 90 125 90
6 RAMAL COL LECTOR B 9,00 1 2 93,5 90 125 90
7 BAIXANT 2 18,00 2 2 192,5 90 125 90
8 Punt de recollida teulada 4 1,00 70,00 1 2 77 75 125 75
9 BAIXANT 3 18,00 2 2 77 75 125 40

10 Punt de recollida teulada 5 1,00 46,50 1 2 51,15 90 125 90
11 RAMAL COL LECTOR C 1,00 1 2 51,15 90 125 90
12 Punt de recollida teulada 6 1,00 39,00 1 2 42,9 90 125 90
13 RAMAL COL LECTOR D 7,00 1 2 42,9 90 125 90

COL LECTOR 40,00 4 473,55 160 200 160

Col lector

TIPUS DE CANAL

Amidament

FULLA DE CÀLCUL PER EL DIMENSIONAT DE LA INSTAL LACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DEL PAVELLÓ B DE L'ANTIC HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT
Aïgues pluvials coberta

FACTOR CORRECTOR (Apèndix B HSS)

Canaló
Baixant

Zona pluviomètrica
Isoyeta

Intensitat Pluviomètrica (mm/h)
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7.8.1.1 FAÇANA OEST 

7.8.1.2 PARET INTERIOR FAÇANA OEST 

7.8.1.3 PARET INTERIOR FAÇANA EST 

7.8.1.4 PARET FAÇANA EST 

7.8.2 COMPROVACIONS FORJATS 

7.8.2.1 BIGUETES DE FORMIGO 

7.8.2.2 BIGUETES METÀL·LIQUES IPN 160 

7.8.2.3 BIGUETES METÀL·LIQUES IPN 100 

7.9 –LLISTATS DE CÀLCUL 

8- ANÀLISIS DE LES PATOLOGIES OBSERVADES 
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CÀRREGUES
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8.4 FILTRACIONS D’AIGUA 
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F01 – F07  - FOTOGRAFIES 

ANNEX I – GEORRADAR 

ANNEX II – ACTES DELS ASSAIGS REALITZATS 

 ASSAIG A TRACCIÓ DE PERFIL METÀL·LIC 

 DETERMINACIÓ FONDÀRIA CARBONATACIÓ BIGUETA FORMIGÓ

 ASSAIG A COMPRENSIÓ OBRA DE FABRICA 
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1- ANTECEDENTS I OBJECTE DE L’INFORME 

Francesc Xavier Saura Manich, amb DNI. 38.069.411H, Arquitecte Superior, Col·legiat  nº 32.518  

per l’Il·lustre Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, en representació d’ESTUDI-XV, S.C.P. amb 

domicili professional al Carrer Martínez de la Rosa nº. 34-36, Local 1, ha estat requerit pel Consorci

del Besòs per a realitzar l’informe sobre l’estat actual de l’Estructura del Pavelló B de l’Antic Hospital 

de l’Esperit Sant situat a l’Avinguda de la Generalitat s/n a Santa Coloma de Gramenet, 08923 

Barcelona. 

L’estudi es realitza d’acord amb la Proposta Tecnica nº 140619/1 presentada amb data Juny 2014 i 

aprovada posteriorment. 

En aquest informe s’analitzarà l’estat actual de l’edifici i es definiran els diferents elements portants 

d’aquest per a facilitar-ne el càlcul, tant de l’estat actual com de les futures actuacions. 

Es també objecte d’aquest estudi localitzar les tipologies generals de lesions existents a l’estructura 

de l’edifici per a, un cop catalogades, procedir a la seva anàlisi amb la finalitat de conèixer les 

causes que les han pogut ocasionar, facilitant així l’obtenció d’una sèrie de processos de reparació, 

si aquests es consideren finalment adients. 

S’agraeix per endavant als responsables de l’edifici les facilitats donades per a la presa de dades. 

2- METODOLOGIA DE TREBALL 

La realització del treball de camp per a la presa de dades necessàries per redactar el present 

informe es va realitzar entre els dies 16 i 24 de setembre de 2014, desplaçant a l’edifici el personal 

encarregat de realitzar els enderrocs, les campanyes d’assaigs i la presa de dades. 

De cara a aconseguir els objectius plantejats en l’epígraf anterior, els treballs s’han desglossat de la 

següent forma: 

- Definició de l’estat actual de l’edifici i amb detall de la seva estructura, així com de les tipologies 

patològiques existents, amb ajuda de les cales que s’han considerat necessàries. 

- Aixecament gràfic sobre les bases facilitades de la geometria i detalls constructius de l’edifici 

com de les tipologies de lesions observades. 

- Realització d’una campanya d’assaigs destinada a conèixer la qualitat i el comportament dels 

diferents materials, així con la idoneïtat dels processos constructius emprats. 

- Anàlisis de l’estructura en el seu estat actual, amb definició dels coeficients de seguretat i de les 

sobrecarregues d’us admissibles segons allò establert en la normativa vigent. 
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- Anàlisis de les causes de cada tipologia patològica a partir dels treballs descrits en els apartats 

anteriors. 

- L’anteriorment descrit porta a una sèrie de conclusions i recomanacions que corresponen a 

l’últim capítol d’aquest estudi. 

3- DOCUMENTACIÓ SUBMINISTRADA 

Els documents a partir dels quals s’ha portat a terme la presa de dades i la posterior anàlisi de 

l’estat actual i de les lesions existents, son els següents: 

- Plànols d’estat actual en CAD, Plantes alçats i seccions de l’edifici. 

- Reportatge fotogràfic any 2013. 

- Avantprojecte de canvi d’ús per a centre de formació ocupacional en PDF. 

- Projecte Basic per al canvi d’ús de la planta baixa, per polítiques actives d’ocupació de Santa 
Coloma de Gramenet en PDF. 

Aquests documents han estat subministrats pel peticionari. 

4- DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI I L’ESTRUCTURA 

L’edifici objecte d'aquest informe, està situat sobre el turó de Puigfred, (frontera natural entre Santa 

Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besos i Badalona), en el municipi de Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona. Va ser projectat per l’Arquitecte Josep Alemany i Juvé l’any 1929, d’estil 

Noucentista i destinat per a ús Sanitari. L’any 1960 va ser objecte de reforma a la zona de les 

antigues terrasses. Posteriorment se li afegeix  a la façana Oest, la menys representativa, un nucli 

de comunicacions vertical per la part exterior de formigó armat i acer laminat. Actualment està en 

desús des de fa anys. 

La tipologia de l’edifici és aïllada i consta de Planta Baixa i tres Plantes Pis. El seu volum edificat 

està disposat en direcció Nord - Sud, amb ordenació simètrica a la construcció original, actualment 

sense l’ala Nord donant la sensació d’edifici inacabat. 

Les superfícies construïdes per planta són les següents: 

Planta Baixa :  793,50 m2. a la cota + 61.10, + 70,00 m2 nucli comunicacions. 

Planta Primera :  793,50 m2. a la cota + 65.00, + 70,00 m2 nucli comunicacions. 

Planta Segona :  728,50 m2. a la cota + 69.92, + 71,00 m2 nucli comunicacions. 

Planta Tercera :  728,50 m2. a la cota + 74.28, + 71,00 m2 nucli comunicacions. 

Planta Coberta :  200,00 m2. a la cota + 77.02. 
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Façanes

Les Façanes Est i Sud son d’obra de fàbrica de totxo manual vist, amb sòcol de paredat o de maó 

massís, formant línies de relleu. La façana Nord actualment és un envà pluvial amb acabat 

arrebossat i la façana Oest va ser realitzada durant les obres d’ampliació portades a terme als anys 

60, no seguint les pautes de la façana Noucentista. Les façanes originals presenten unes obertures 

rectangulars ritmades sobre la llinda, en les quals antigament hi havien finestres en arc, actualment

tapiades. A la façana sud s’hi ubica un portal en arc d’accés a la planta baixa, i una porta en arc 

rebaixat a la planta primera. 

Coberta 

La coberta de la Nau Longitudinal de l’edifici és inclinada a dues vessants, suportades per 

encavallades triangulars de fusta massissa, amb elements de secció rectangular. Sobre les 

encavalles recolzen les corretges de fusta i sobre d’aquestes, rastells on alhora hi recolzen 

l’entarimat pla de ceràmica, com a base de l’acabat de teula àrab. La coberta del Pavelló d’Entrada 

té la mateixa tipologia anteriorment descrita, però amb sis vessants, i el badalot de l’escala amb 

quatre. 

El nou nucli de comunicacions vertical de formigó i acer es va construir amb coberta plana 

transitable per manteniment. 

Estructura 

L’estructura vertical de l’edifici que sustenten els forjats esta formada per parets de càrrega d’obra 

de fabrica de totxo manual vist. La seva distribució a la nau central és a base de quatre directrius 

paral·leles a la direcció nord – sud, dues corresponen a les façanes i dues d’interiors, formant 3 

crugies (oest, central i est). A l’ala sud les façanes són les que suporten els extrems dels forjats, que 

es recolzen en dos perfils centrals metàl·lics, per a formar l’antic vestíbul d’entrada a la nau. 

L’estructura horitzontal està formada per dues tipologies de forjats diferenciats que corresponen a 

les diferents èpoques en que s’han executat, construcció original 1929 i reforma als anys 1960. 

Els forjats originals situats a la nau central (crugia central i est) i l’ala sud, estan formats per perfils 

d’acer laminat  amb un límit elàstic de 274 Mpa de la sèrie IPN, amb intereix variable de mides 68, 

70, 82 cm, amb l’entrebigat format per dues capes de peces ceràmiques unides amb morter de calc.  

A l’ala oest estaven ubicades originalment les terrasses de les habitacions. Durant el procés de 

reforma dels anys 1960 s’enderroquen i es torna a construir com a cos tancat per ubicar-hi més 
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estances d’ús hospitalari. Aquest forjat està format per biguetes resistents de formigó amb un 

intereix de 74 cm i el seu entrebigat està format igualment per dues peces ceràmiques unides amb 

morter de calç. 

Les escales interiors que comuniquen les diferents plantes i l'exterior d’accés a planta primera, 

estan suportades per voltes ceràmiques que recolzen sobre les parets perimetrals. 

Per a caracteritzar els fonaments s’ha realitzar una proba mitjançant ultrasons denominada 

georradar que ens permet determinar aproximadament les mesures dels fonaments. Una vagada 

realitzats els càlculs determinarem la tensió a la que està treballant el terreny i es valorarà la 

possibilitat de realitzar un estudi geotècnic segons els resultats obtinguts.

5- DESCRIPCIÓ DE LES TIPOLOGIES DE LESIONS I INCIDÈNCIES OBSERVADES 

De les diferents tipologies de lesions localitzades, descrites en aquest apartat i amb representació 

gràfica en els plànols adjunts (veure Annex I – Plànols), s’han de destacar les següents 

observacions: 

- La representació gràfica de les fissures, esquerdes i lesions, es desenvolupa en el traçat i 

situació aproximada, sense acotar-se estrictament. 

- Durant la inspecció realitzada s’han observat tots els elements de l’estructura, exceptuant 

aquells que per la seva situació no eren visibles o accessibles. A aquest respecte s’han de 

destacar, en el cas que ens ocupa, la presencia de falsos sostres a tota la planta. S’han 

enderrocat part dels mateixos per a poder caracteritzar els elements estructurals, observant i 

analitzant les zones adjacents als mateixos, extrapolant a la resta de la zona. 

- Pel seguiment de les lesions s’ha creat una simbologia especifica que s’adjunta en els 

respectius plànols. 

- Per a una millor comprensió de les lesions observades i la seva situació s’acompanya una 

ressenya fotogràfica indicada als plànols. 
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5.1- DESCONXATS GENERALS A LES VOLTES

Desconxat dels revestiments de les voltes per falta de manteniment. 

5.2- TRENCAMENTS PUNTUALS DE VOLTES PER SUBJECCIÓ FALS SOSTRE

El falsos sostres suportats amb cables s’han ancorat a l’ala de les biguetes trencant puntualment la 
volta ceràmica. 

5.3- BIGUETES METÀL·LIQUES OXIDADES.

Biguetes metàl·liques oxidades en la seva totalitat a la zona sota rasant. 
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5.4- INICI D’OXIDACIÓ BIGUETES METÀL·LIQUES

A la totalitat dels forjats de biguetes metàl·liques s’aprecien principis d’oxidació en major o menor grau, 
en no estar protegides 

5.5- EXFOLIACIÓ CAPS BIGUETES METÀL·LIQUES

Caps de les biguetes metàl·liques exfoliats a zones humides amb la conseqüent pèrdua de secció i 
capacitat resistent. 

5.6- BIGUES PRINCIPALS DE REFORÇ O ESTINTOLAMENT OXIDADES
Bigues d’estintolament sense protecció en front l’oxidació. 
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5.7- ESQUERDES EN RECOLZAMENTS DE BIGUETES

Esquerdes als recolzaments de les biguetes exfoliades per al canvi de volum del material 

5.8- HUMITATS PER FUITA DE BAIXANTS

Humitats a les voltes a causa de les fuites dels baixants de l’edifici. 

5.9- HUMITATS PER GOTERES A TEULADA
El mal estat de la coberta filtra l’aigua de pluja travessant els forjats. 
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5.10- DEGRADACIÓ IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA PLANA

5.11- TRENCAMENT TEULES COBERTA INCLINADA

5.12- ESQUERDES EN FAÇANES
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5.13- ELEMENTS INESTABLES A COBERTA EMBOLCALLATS

5.14- ELEMENTS D’OBRA DE FABRICA DESGASTATS

5.15- ESQUERDES EN PARETS BADALOT

Trencament de les cantonades per empentes horitzontals encavallada coberta. 
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5.16- DETERIORAMENT ENTRADA PLANTA PRIMERA

5.17- ESQUERDES EN RÀFECS COBERTA.

6- ASSAJOS REALITZATS 

Per a analitzar l’estructura portant de l’edifici i determinar la geometria i composició dels elements 

que intervenen, s’han realitzat els següents assajos: 

- Tecnica de Georadar per determinar la geometria aproximada de la fonamentació. 

- Assaig mecànics de l’acer per determinar de quin tipus es tracta. 

- Assaig sobre l’obra de fabrica sotmetent-lo a trencament per compressió per saber la 
resistència del murs de carrega. 

- Assaig sobre un troc de bigueta de formigó per saber la profunditat de carbonatació.. 
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7- ANÀLISI ESTRUCTURAL

7.1- INTRODUCCIÓ 

S'ha realitzat la comprovació del comportament mecànic dels diferents elements estructurals que 

conformen l’edifici sobre el que es realitza l'informe. És objecte del present estudi analitzar el 

comportament mecànic de l'estructura en el seu estat actual, obtenint a nivell local el comportament 

mecànic de tots els seus components i a nivell global la capacitat de càrrega màxima dels forjats. 

A partir de la presa de dades obtingudes en les inspeccions realitzades per la definició de les 

característiques geomètriques dels diferents elements estructurals, de les condicions de suport 

existents, així com les hipòtesis de càrrega plantejades, es realitza la verificació estructural de 

l’edifici. La comprovació del comportament mecànic de l’estructura de l’edifici es realitza d’acord 

amb el que s’estableix en la normativa vigent (resistència, capacitat portant i deformabilitat), en 

funció de les característiques geomètriques i resistents dels diferents elements estructurals 

analitzats i de les accions considerades segons norma. Així doncs, s’analitza el comportament de 

l’estructura davant Estats Límit Últims i Estats Límit de Servei, verificant que aquests elements 

compleixen amb els requeriments de seguretat establerts en la normativa vigent, en funció dels 

materials existents i de les accions a les quals es vol sotmetre l’estructura. 

En apartats posteriors es descriu el procediment de l'anàlisi realitzat a partir de la informació existent 

(geometria i característiques mecàniques dels sistemes estructurals), així com de les condicions de 

suport i vinclament dels diferents elements estructurals. 

7.2- METODOLOGIA DE TREBALL 

Per a la comprovació estructural es va seguir la següent metodologia de treball: 

1. Definició de las característiques de los elements estructurals mitjançant la inspecció i presa de 

dades in-situ. Verificació de la configuració estructural existent, geometria, característiques dels 

materials (seccions, classificació dels materials).

2. Avaluació del estat de càrregues actual i de les exigències de càrregues i sobrecàrregues 

futures. 

3. Modelització i anàlisi del comportament mecànic a nivell local (esforços i deformacions). 

4.Verificació dels Estats Límits Últims i de Servei d’acord amb el que s’estableix en la normativa 

aplicada. 
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7.3- NORMATIVA 

La totalitat dels càlculs efectuats s'han realitzat sota les prescripcions de les següents normes: 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico - Acciones en Edificación 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico - Seguridad Estructural 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico – Madera. 

- Código Técnico de Edificación - Documento Básico – Fábrica. 

- EHE-08 - Instrucción Hormigón Estructural 

- NRE-AEOR-93 – Norma reglamentaria d’edificació sobre accions en l’edificació estructural dels 

sostres d’edificis d’habitatges. 

7.4- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

A continuació es determinen les característiques dels deferents materials que configuren 

l’estructura. Cal especificar, que els valors definits corresponen a valors teòrics obtingut s de les 

diferents normes i documents tècnics especificats en l’epígraf precedent. 

Elements de formigó

- Resistència de càlcul fck = 20 MPa E= 23000 MPa 

Elements de fàbrica de maó massís

- Mòdul de elasticitat,             E: 4000 MPa 

- Resistència a compressió,   fck: 4.00 MPa 

- Resistència de càlcul           *: 1.33 MPa 

- Pes específic                        : 18.0 KN/m3
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Elements de fusta

Notació: 

E: Mòdul d'elasticitat 

: Mòdul de poisson 

G: Mòdul de talladura 

Coeficient de dilatació

: Pes específic

7.5- ACCIONS 

7.5.1 Accions gravitatòries 

Per a la comprovació de l'estructura es consideren les següents accions definides en funció de 

la utilització dels forjats de les diferents plantes: 

Segons CTE

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona 

(Unidireccional IPN 160) 

Pes Propi      1,70 kN/m2

Paviment     1,00 kN/m2

Envans      1,00 kN/m2

Sobrecarrega d’Us    2,00 kN/m2  Total : 5,70 kN/m2

Sostre Planta Tercera - Coberta Plana

(Unidireccional IPN 160) 

Pes Propi      1,20 kN/m2  Total : 1,20 kN/m2

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona 

(Unidireccional IPN 100) 

Pes Propi      1,40 kN/m2

Paviment     1,00 kN/m2

Envans      1,00 kN/m2

Sobrecarrega d’us    2,00 kN/m2 Total : 5,40 kN/m2

Sostre Planta Tercera - Coberta Plana

(Unidireccional IPN 100) 

Pes Propi      1,40 kN/m2

Acabat Coberta     1,50 kN/m2
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Sobrecarrega de Neu    0,04 kN/m2

Sobrecarrega d’Us (accessible privadament) 1,00 kN/m2  Total : 3,94 kN/m2

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona 

(Unidireccional bigueta formigó 160) 

Pes Propi      1,5 kN/m2

Paviment     1,00 kN/m2

Envans      1,00 kN/m2

Sobrecarrega d’us    2,00 kN/m2  Total : 5,65 kN/m2

Sostre Planta Tercera

(Unidireccional bigueta formigó 160) 

Pes Propi      1,25 kN/m2 Total : 1,25 kN/m2

Sostre Planta Tercera - Coberta Inclinada

(Encavallada de Fusta) 

Pes Propi      1,25 kN/m2

Acabat Coberta     1,00 kN/m2

Sobrecarrega de Neu    0,04 kN/m2

Sobrecarrega d’Us (accessible privadament) 1,00 kN/m2  Total : 3,29 kN/m2

Segons NRE-AEOR-93

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona 

(Unidireccional IPN 160) 

Pes Propi      1,70 kN/m2

Paviment     0,80 kN/m2

Sobrecarrega d’Us + Envans   2,40 kN/m2  Total : 4,90 kN/m2

Sostre Planta Tercera - Coberta Plana

(Unidireccional IPN 160) 

Pes Propi      1,20 kN/m2  Total : 1,20 kN/m2

Sostre Planta Baixa - Primera - Segona 

(Unidireccional IPN 100) 

Pes Propi      1,40 kN/m2

Paviment     0,80 kN/m2

Sobrecarrega d’Us + Envans   2,40 kN/m2  Total : 4,60 kN/m2

Sostre Planta Tercera - Coberta Plana

(Unidireccional IPN 100) 

Pes Propi      1,40 kN/m2

Acabat Coberta     1,50 kN/m2

Sobrecarrega de Neu    0,04 kN/m2

Sobrecarrega d’Us (accessible privadament) 1,00 kN/m2  Total : 3,94 kN/m2
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Sostre Planta Baixa - Primera - Segona 

(Unidireccional bigueta formigó 160) 

Pes Propi      1,65 kN/m2

Paviment     0,80 kN/m2

Sobrecarrega d’Us + Envans   2,40 kN/m2  Total : 4,85 kN/m2

Sostre Planta Tercera

(Unidireccional bigueta formigó 160) 

Pes Propi      1,40 kN/m2  Total : 1,40 kN/m2

Sostre Planta Tercera - Coberta Inclinada

(Encavallada de Fusta) 

Pes Propi      1,25 kN/m2

Acabat Coberta     1,00 kN/m2

Sobrecarrega de Neu    0,04 kN/m2

Sobrecarrega d’Us (accessible privadament) 1,00 kN/m2  Total : 3,29 kN/m2

7.5.2 ACCIÓ EÒLICA 

Al tractar-se d’una rehabilitació de l’interior del edifici no considerem les carregues de vent, l’estructura 

vertical de l’edifici es l’encarregada d’absorbir aquest esforços. 

7.6- HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

Es consideren les hipòtesis de càlcul que produeixen les sol·licitacions més desfavorables 

possibles tant per als estats límits últims com per als estats límits de servei. 

Les combinacions realitzades són: 

- ELU I: (Pes Propi+Càrrega Morta + Sobrecàrrega d’us) 

- ELS I: (Pes Propi+Càrrega Morta + Sobrecàrrega d’us) 

7.7- MÈTODE DE CÀLCUL 

El procés de càlcul dels esforços produïts per efecte de les càrregues i accions sobre cadascun dels 

elements estructurals, es realitza manualment i mitjançant ordinador. Els esforços en els forjats 

unidireccionals i murs s’efectuen amb ajuda del programa CYPE. Per a tots els estats de càrrega es 

realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels materials. A partir de les 

envolupants d'esforços obtinguts en els diferents elements estructurals, es realitza la comprovació 

numèrica davant estats límits últims d'equilibri, estats límits últims de sol·licitacions normals i 

tangencials i estats límits de servei de deformació. 

El procediment de comprovació es realitza de la següent manera: 

1. Determinació de les característiques dels diferents elements estructurals. 

2. Discretització de l'estructura. 
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3. Càlcul de l'estructura amb les hipòtesis de càrregues existents i sobrecàrregues d’ús 

segons valors establerts en la normativa vigent per aquest tipus de construcció. 

4. Comprovació dels diferents elements estructurals, a partir de la definició de l’estat 

actual i cales realitzades. 

Tots els elements estructurals s’han calculat davant a estats límits últims d’equilibri, estats límits

últims de sol·licitacions normals i tangencials, i estats límits de servei de deformació. 

Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l’ avaluació dels Estats Límit 

Últims: 

Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l’ avaluació dels Estats Límit 

de Servei: 

7.8- ANÀLISI DE RESULTATS 

Segons el que s’estableix en la normativa vigent, en particular, “Código Técnico de Edificación”, per 

la comprovació dels Estats Límit Últims que consideren el trencament d'una secció o element, s'ha 

de satisfer la condició: 

Rd  Sd 
on: 
Rd Valor de càlcul de la resposta estructural. 
Sd Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 
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La comprovació dels diferents elements s'ha dut a terme a nivell de seguretat local a partir dels 

valors de Resposta estructural (Rd) obtinguts a partir dels paràmetres de resistència mecànica dels 

materials, comparats amb els valors de disseny (Sd) obtinguts en el model de càlcul en funció de les 

accions que actuen en els diferents elements estructurals. Específicament, es verifica que el factor 

de seguretat: 

 Rd/Sd  1.00 

7.8.1 TENSIÓ TRANSMESA AL TERRENY 

En aquest apartat comprovarem la tensió transmesa per l’edifici al terreny a la nau central, amb 

les carregues segons el CTE desglossades a l’apartat 7.5. Al no haver realitzat cap estudi 

geotècnic quedarà pendent la seva comprovació si es considera necessari, a la definició de l’ús 

final a que es destini l’edifici a les carregues que te que suportar. 

Es comprova la tensió de trencament de l’obra de fabrica a la part inferior dels murs amb 

coeficient de seguretat de tres. 

7.8.1.1 FAÇANA OEST 

Parets: 

Planta Baixa:  3,90 m x 0,50 m x 1.800,00 Kg/m3 = 3.510,00 Kg/ml 
Planta Primera:  4,90 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.646,00 Kg/ml 
Planta Segona:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Planta Tercera:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Ampit:   0,50 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 =    270,00 Kg/ml 
       Total: 11.124,00 Kg/ml 

Forjat Formigó: 

Sostre Planta Baixa:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Tercera:  1,53 m x 125 Kg/m2 = 191,25 Kg/ml 
Coberta Fusta:   1,53 m x 329 Kg/m2 = 503,37 Kg/ml 
      Total: 3.287,97 Kg/ml 

Total Carrega: 11.124,00 Kg/ml + 3.287,97 Kg/ml = 14.411,97 Kg/ml 
Tensió Terreny: 14.411,97 Kg / 80 cm x 100 cm = 1,80 Kg/cm2

Tensió Obra de Fabrica: 14.411,97 Kg x 3 = 43.235,91 Kg / 45cm x 100 cm = 9,61 
Kg/cm2
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7.8.1.2 PARET INTERIOR FAÇANA OEST 
Parets: 

Planta Baixa:  3,90 m x 0,50 m x 1.800,00 Kg/m3 = 3.510,00 Kg/ml 
Planta Primera:  4,90 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.646,00 Kg/ml 
Planta Segona:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Planta Tercera:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Ampit:   0,50 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 =    270,00 Kg/ml 
       Total: 11.124,00 Kg/ml 

Forjat Formigó: 

Sostre Planta Baixa:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Tercera:  1,53 m x 125 Kg/m2 = 191,25 Kg/ml 
Coberta Fusta:   1,53 m x 329 Kg/m2 = 503,37 Kg/ml 
      Total: 3.287,97 Kg/ml 

Forjat IPN 160: 

Sostre Planta Baixa:  2,55 m x 570 Kg/m2 = 1.453,50 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:  2,55 m x 570 Kg/m2 = 1.453,50 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:  2,55 m x 570 Kg/m2 = 1.453,50 Kg/ml 
Sostre Planta Tercera:  2,55 m x 120 Kg/m2 =   306,00 Kg/ml 
Coberta Fusta:   2,55 m x 329 Kg/m2 =   838,95 Kg/ml 
      Total:   5.505,45 Kg/ml 

Total Carrega: 11.124,00 Kg/ml + 3.287,97 Kg/ml + 5.505,45 Kg/ml = 19.917,42 Kg/ml 
Tensió Terreny: 19.917,42 Kg / 80 cm x 100 cm = 2,49 Kg/cm2

Tensió Obra de Fabrica: 19.917,42 Kg x 3 = 59.752,26 Kg /50 cm x 100 cm = 11,61 
Kg/cm2

7.8.1.3 PARET INTERIOR FAÇANA EST 

Parets: 

Planta Baixa:  3,90 m x 0,50 m x 1.800,00 Kg/m3 = 3.510,00 Kg/ml 
Planta Primera:  4,90 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.646,00 Kg/ml 
Planta Segona:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Planta Tercera:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Ampit:   0,50 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 =    270,00 Kg/ml 
       Total: 11.124,00 Kg/ml 

Forjat IPN 160: 

Sostre Planta Baixa:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:  1,53 m x 565 Kg/m2 = 864,45 Kg/ml 
Sostre Planta Tercera:  1,53 m x 125 Kg/m2 = 191,25 Kg/ml 
Coberta Fusta:   1,53 m x 329 Kg/m2 = 503,37 Kg/ml 
      Total: 3.287,97 Kg/ml 
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Forjat IPN 100: 

Sostre Planta Baixa:  1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:  1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:  1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Coberta Plana:   1,15 m x 329 Kg/m2 =    453,10 Kg/ml 
      Total:    2.316,10 Kg/ml 

Total Carrega: 7.614,00 Kg/ml + 3.287,97 Kg/ml + 2.316,10 Kg/ml = 13.218,07 Kg/ml 
Tensió Terreny: 13.218,07 Kg / 60 cm x 100 cm = 2,20 Kg/cm2

Tensió Obra de Fabrica: 13.218,07 Kg x 3 = 39.654,21 Kg /50 cm x 100 cm = 7,93 Kg/cm2

7.8.1.4 PARET FAÇANA EST 

Parets: 

Planta Baixa:  3,90 m x 0,50 m x 1.800,00 Kg/m3 = 3.510,00 Kg/ml 
Planta Primera:  4,90 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.646,00 Kg/ml 
Planta Segona:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Planta Tercera:  4,35 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 = 2.349,00 Kg/ml 
Ampit:   0,50 m x 0,30 m x 1.800,00 Kg/m3 =    270,00 Kg/ml 
       Total: 11.124,00 Kg/ml 

Forjat IPN 100: 

Sostre Planta Baixa:  1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Sostre Planta Primera:  1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Sostre Planta Segona:  1,15 m x 540 Kg/m2 =    621,00 Kg/ml 
Coberta Plana:   1,15 m x 329 Kg/m2 =    453,10 Kg/ml 
      Total:    2.316,10 Kg/ml 

Total Carrega: 11.124,00 Kg/ml + 2.316,10 Kg/ml = 13.440,10 Kg/ml 
Tensió Terreny: 13.440,10 Kg / 80 cm x 100 cm = 1,68 Kg/cm2

Tensió Obra de Fabrica: 13.440,10 Kg x 3 = 40.320,30 Kg /50 cm x 100 cm = 8,06 Kg/cm2

En les anteriors comprovacions podem constatar que la  tensió de trencament de l’obra de 
fabrica esta molt per sota de l’assaig realitzat amb una tensió de trencament de 72 ,00 
Kg/cm2

7.8.2 COMPROVACIONS FORJATS 

Per a la comprovació dels forjats farem servir els ELU per a la resistència i ELS per la 

deformació, seguint la normativa vigent del CTE i per a una sobrecarrega d’us de 200 Kg/m2,

en cas que amb les limitacions del CTE aquest elements no assoleixin una resposta favorable 

pasarem a realitzar les comprovacions al la normativa per rehabilitacions de vivendes del 

NRE-AEOR-93 menys restrictiva i per igual valida per al objectiu d’aquest  informe. 
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Els resultats del càlcul es reflexen en els llistats del apartat 7.9, aquí solsamènt farem menció 

a les comprovacions realitzades 

7.8.2.1 BIGUETES DE FORMIGÓ 

  Deformació segons CTE: 4,95 mm  L/626   COMPLEIX 

  Deformació segons CTE: 2,90 mm  L/1068  COMPLEIX 

7.8.2.2 BIGUETES METÀL·LIQUES IPN 160 

  Segon CTE : Tensió 57,60 %     COMPLEIX 

  Deformació segons CTE: 21,67 mm  L/244  NO ADMISSIBLE 

  Segon NRE : Tensió 47,20 %     COMPLEIX 

  Deformació segons NRE-AEOR-93: 17,78 mm  L/298 ~ L/300 ADMISSIBLE 

7.8.2.3 BIGUETES METÀL·LIQUES IPN 100 

  Segon CTE : Tensió 44,58 %     COMPLEIX 

  Deformació segons CTE: 6,256 mm  L/408  COMPLEIX 

  Segon NRE : Tensió 10,93 %     COMPLEIX 

  Deformació segons NRE-AEOR-93: 0,986 mm  L/2586 COMPLEIX 

Amb aquest resultat podem concloure que els forjats en conjunt poden suportar una 

sobrecarrega d’us de 200 Kg/m2. Contant amb la normativa de Rehabilitació, en cas de 

tenir que complir amb el CTE es tindria que reforçar el tram de biguetes metàl·liques IPN 

160. 

L’estructura metàl·lica calculats a la època en que es va construir l’edifici solsamènt es 

dimensionava a Tensió i no a Deformació, fet evidenciat a les comprovacions anteriorment 

fetes, ja que a tensió els elements van molt sobrats però en quant a deformació estem al límit 

de fletxa L/300 permès per la normativa de rehabilitació amb deformacions per sobre del 1 cm. 



d

c./Martínez de la Rosa  nº.34-36  Local 1 – 08012 Barcelona
Tel. 609.77.43.49 – 93.624.10.38

e-mail: estudi-xv@coac.net

Informe Estat Actual Estructura Antic Hospital Esperit Sant    379E14

7.9 –LLISTATS DE CÀLCUL 
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LLISTATS  BIGUETES FORMIGÓ SEGONS CTE
1.- Datos de obra : Viga prefabricada hormigón según CTE 

1.1.- Normas consideradas 
Hormigón: EHE-98-CTE 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. 
Hormigón 

CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m

Desplazamientos Acciones características 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación 

≥

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

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γGj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Desplazamientos 

Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones 

Nombres de las hipótesis 

PP Peso 
propio 

PAVIMENT PAVIMENT
FORJAT FORJAT 
ENVANS ENVANS 
US US 
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E.L.U. de rotura. Hormigón 

Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS US

1 1.00
0 1.000 1.000     

2 1.50
0 1.000 1.000     

3 1.00
0 1.500 1.000     

4 1.50
0 1.500 1.000     

5 1.00
0 1.000 1.500     

6 1.50
0 1.000 1.500     

7 1.00
0 1.500 1.500     

8 1.50
0 1.500 1.500     

9 1.00
0 1.000 1.000 1.600   

10 1.50
0 1.000 1.000 1.600   

11 1.00
0 1.500 1.000 1.600   

12 1.50
0 1.500 1.000 1.600   

13 1.00
0 1.000 1.500 1.600   

14 1.50
0 1.000 1.500 1.600   

15 1.00
0 1.500 1.500 1.600   

16 1.50
0 1.500 1.500 1.600   

17 1.00
0 1.000 1.000   1.60

0

18 1.50
0 1.000 1.000   1.60

0

19 1.00
0 1.500 1.000   1.60

0

20 1.50
0 1.500 1.000   1.60

0

21 1.00
0 1.000 1.500   1.60

0

22 1.50
0 1.000 1.500   1.60

0

23 1.00
0 1.500 1.500   1.60

0

24 1.50
0 1.500 1.500   1.60

0

25 1.00
0 1.000 1.000 1.600 1.60

0

26 1.50
0 1.000 1.000 1.600 1.60

0

27 1.00
0 1.500 1.000 1.600 1.60

0

28 1.50
0 1.500 1.000 1.600 1.60

0

29 1.00
0 1.000 1.500 1.600 1.60

0

30 1.50
0 1.000 1.500 1.600 1.60

0

31 1.00
0 1.500 1.500 1.600 1.60

0

32 1.50
0 1.500 1.500 1.600 1.60

0

Desplazamientos 

Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS US

1 1.00
0 1.000 1.000     

2 1.00
0 1.000 1.000 1.000   

3 1.00
0 1.000 1.000   1.00

0
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Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS US

4 1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

2.- Estructura 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 

Referenci
a

Coordenadas Vinculación 
exterior Vinculación 

interior X
(m) 

Y
(m) 

Z
(m) Δx Δy Δz θx θy θz

N1 0.00
0

0.00
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

N2 0.00
0

3.10
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

α·t
(m/m°C)

γ
(t/m³)Tipo Designación 

Hormigón HA-40, Control 
Estadístico 

314893.
0

0.20
0

131205.
4

0.00001
0

2.50
0

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra

(Ni/Nf
)

Pieza
(Ni/Nf

)
Perfil(Serie) 

Longitu
d

(m) 
βxy βxz

LbSup.
(m) 

LbInf.
(m)Tipo Designación 

Hormigón HA-40, Control 
Estadístico N1/N2 N1/N2 10 cm x 16 cm (Rectangular) 3.100 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de 
pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy
(cm4) 

Izz
(cm4) 

It
(cm4) Tipo Designación 

Hormigón HA-40, Control 
Estadístico 

1 10 cm x 16 cm, (Rectangular) 160.0
0

133.3
3

133.3
3

3413.3
3

1333.3
3

3241.6
0

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza

(Ni/Nf
)

Perfil(Serie) 
Longitu

d
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Hormigón HA-40, Control 
Estadístico N1/N2 10 cm x 16 cm (Rectangular) 3.100 0.050 124.0

0

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil
(m) 

Serie
(m) 

Materia
l

(m) 

Perfil
(m³) 

Serie
(m³) 

Materia
l

(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Materia
l

(kg) 

HA-40, Control 
Estadístico 

Rectangula
r

10 cm x 16 cm 3.10
0

0.05
0

124.0
0

3.10
0

0.05
0

124.0
0

Hormigón 3.100 0.050 124.00

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Hormigón: Medición de las superficies de encofrado 

Serie Perfil 
Superficie 

unitaria 
(m²/m) 

Longitu
d

(m) 

Superfici
e

(m²) 

Rectangula
r 10 cm x 16 cm 0.520 3.100 1.612 

Total 1.612 

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento 

de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 

inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

Unidades: 

−  Cargas puntuales: t 
−  Momentos puntuales: t·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posició

n Dirección 

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso 
propio Uniforme 0.04

0 - - - Globale
s

0.00
0

0.00
0

-
1.000

N1/N2 PAVIMENT Uniforme 0.07
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 FORJAT Uniforme 0.12
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 ENVANS Uniforme 0.07
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 US Uniforme 0.14
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

2.3.- Resultados 
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2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.462 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.808 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -1.386 0.000 0.000 

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.808 0.000 0.000 

  US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -1.617 0.000 0.000 

N2 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.462 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.808 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 1.386 0.000 0.000 

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.808 0.000 0.000 

  US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 1.617 0.000 0.000 

2.3.1.1.2.- Combinaciones 
Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -2.656 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -3.465 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -4.273 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -5.081 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 2.656 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 3.465 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 4.273 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 5.081 0.000 0.000 

2.3.1.1.3.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -5.081 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -2.656 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 2.656 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 5.081 0.000 0.000 

2.3.1.2.- Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.06
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.10
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.18
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.10
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  US 0.00
0

0.00
0

0.21
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.06
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.10
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.18
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.10
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  US 0.00
0

0.00
0

0.21
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

2.3.1.2.2.- Combinaciones 
Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.35

7
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.39
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.42
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.45
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.46
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.50
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.53
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.57
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.53
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.56
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.59
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.63
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.64
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.67
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.70
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.74
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.70
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.74
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.76
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.80
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.81
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.85
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.88
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.91
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.87
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.91
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.94
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.98
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.98
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.02
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.05
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.09
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.35
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.46
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.57
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.68
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.35

7
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.39
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.42
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.45
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.46
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.50
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.53
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.57
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.53
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.56
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.59
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.63
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.64
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.67
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.70
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.74
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.70
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.74
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.76
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.80
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.81
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.85
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.88
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.91
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.87
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.91
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.94
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.98
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.98
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.02
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.05
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.09
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.35
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.46
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.57
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.68
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.35

7
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

1.09
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.35
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.68
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.35

7
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

1.09
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.35
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.68
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.3.2.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

N1/N2 Peso 
propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.062 -0.046 -0.031 -0.015 0.000 0.016 0.031 0.047 0.062 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.021 0.036 0.045 0.048 0.045 0.036 0.021 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PAVIMENT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.108 -0.081 -0.054 -0.027 0.000 0.027 0.054 0.081 0.109 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

My 0.000 0.037 0.063 0.079 0.084 0.079 0.063 0.037 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.186 -0.139 -0.093 -0.046 0.000 0.047 0.093 0.140 0.186 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.063 0.108 0.135 0.144 0.135 0.108 0.063 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.108 -0.081 -0.054 -0.027 0.000 0.027 0.054 0.081 0.109 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.037 0.063 0.079 0.084 0.079 0.063 0.037 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.217 -0.163 -0.108 -0.054 0.000 0.054 0.109 0.163 0.217 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.074 0.126 0.158 0.168 0.158 0.126 0.074 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.2.- Combinaciones 
Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

N1/N2 Hormigón PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.356 -0.267 -0.178 -0.089 0.000 0.089 0.178 0.267 0.357 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.121 0.207 0.259 0.276 0.259 0.207 0.121 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.387 -0.291 -0.194 -0.097 0.000 0.097 0.194 0.291 0.388 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.131 0.225 0.282 0.300 0.282 0.225 0.131 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.5·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.411 -0.308 -0.205 -0.103 0.000 0.103 0.205 0.308 0.411 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.139 0.239 0.298 0.318 0.298 0.239 0.139 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+1.5·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.442 -0.331 -0.221 -0.110 0.000 0.110 0.221 0.331 0.442 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.150 0.257 0.321 0.342 0.321 0.257 0.150 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.5·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.449 -0.337 -0.225 -0.112 0.000 0.112 0.225 0.337 0.450 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.152 0.261 0.327 0.348 0.327 0.261 0.152 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+PAVIMENT+1.5·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

d

c./Martínez de la Rosa  nº.34-36  Local 1 – 08012 Barcelona
Tel. 609.77.43.49 – 93.624.10.38

e-mail: estudi-xv@coac.net

Informe Estat Actual Estructura Antic Hospital Esperit Sant    379E14

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

Vz -0.480 -0.360 -0.240 -0.120 0.000 0.120 0.240 0.360 0.481 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.163 0.279 0.349 0.372 0.349 0.279 0.163 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.5·PAVIMENT+1.5·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.504 -0.378 -0.252 -0.126 0.000 0.126 0.252 0.378 0.504 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.171 0.293 0.366 0.390 0.366 0.293 0.171 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+1.5·PAVIMENT+1.5·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.535 -0.401 -0.267 -0.134 0.000 0.134 0.267 0.401 0.535 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.181 0.311 0.389 0.414 0.389 0.311 0.181 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.530 -0.398 -0.265 -0.133 0.000 0.133 0.265 0.398 0.530 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.180 0.308 0.385 0.411 0.385 0.308 0.180 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.561 -0.421 -0.281 -0.140 0.000 0.140 0.281 0.421 0.561 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.190 0.326 0.408 0.435 0.408 0.326 0.190 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.5·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.584 -0.438 -0.292 -0.146 0.000 0.146 0.292 0.438 0.584 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.198 0.340 0.425 0.453 0.425 0.340 0.198 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+1.5·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.615 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 0.154 0.308 0.462 0.615 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.209 0.358 0.447 0.477 0.447 0.358 0.209 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.623 -0.467 -0.312 -0.156 0.000 0.156 0.312 0.467 0.623 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.211 0.362 0.453 0.483 0.453 0.362 0.211 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.654 -0.491 -0.327 -0.164 0.000 0.164 0.327 0.491 0.654 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.222 0.380 0.475 0.507 0.475 0.380 0.222 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.5·PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.677 -0.508 -0.339 -0.169 0.000 0.169 0.339 0.508 0.677 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

My 0.000 0.230 0.394 0.492 0.525 0.492 0.394 0.230 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+1.5·PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.708 -0.531 -0.354 -0.177 0.000 0.177 0.354 0.531 0.708 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.240 0.412 0.515 0.549 0.515 0.412 0.240 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.704 -0.528 -0.352 -0.176 0.000 0.176 0.352 0.528 0.704 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.239 0.409 0.511 0.545 0.511 0.409 0.239 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.735 -0.551 -0.367 -0.184 0.000 0.184 0.367 0.551 0.735 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.249 0.427 0.534 0.569 0.534 0.427 0.249 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.5·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.758 -0.568 -0.379 -0.189 0.000 0.189 0.379 0.568 0.758 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.257 0.441 0.551 0.587 0.551 0.441 0.257 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+1.5·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.789 -0.592 -0.394 -0.197 0.000 0.197 0.394 0.592 0.789 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.268 0.459 0.573 0.611 0.573 0.459 0.268 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.797 -0.598 -0.398 -0.199 0.000 0.199 0.398 0.598 0.797 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.270 0.463 0.579 0.617 0.579 0.463 0.270 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.828 -0.621 -0.414 -0.207 0.000 0.207 0.414 0.621 0.828 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.281 0.481 0.601 0.641 0.601 0.481 0.281 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.5·PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.851 -0.638 -0.425 -0.213 0.000 0.213 0.425 0.638 0.851 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.289 0.495 0.618 0.659 0.618 0.495 0.289 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+1.5·PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.882 -0.661 -0.441 -0.220 0.000 0.220 0.441 0.661 0.882 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.299 0.513 0.641 0.684 0.641 0.513 0.299 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.877 -0.658 -0.439 -0.219 0.000 0.219 0.439 0.658 0.877 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.297 0.510 0.637 0.680 0.637 0.510 0.297 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.908 -0.681 -0.454 -0.227 0.000 0.227 0.454 0.681 0.908 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.308 0.528 0.660 0.704 0.660 0.528 0.308 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.5·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.932 -0.699 -0.466 -0.233 0.000 0.233 0.466 0.699 0.932 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.316 0.541 0.677 0.722 0.677 0.541 0.316 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+1.5·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.963 -0.722 -0.481 -0.241 0.000 0.241 0.481 0.722 0.963 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.326 0.559 0.699 0.746 0.699 0.559 0.326 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.970 -0.728 -0.485 -0.243 0.000 0.243 0.485 0.728 0.970 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.329 0.564 0.705 0.752 0.705 0.564 0.329 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.001 -0.751 -0.501 -0.250 0.000 0.250 0.501 0.751 1.001 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.340 0.582 0.728 0.776 0.728 0.582 0.340 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.5·PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.025 -0.768 -0.512 -0.256 0.000 0.256 0.512 0.768 1.025 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.347 0.596 0.744 0.794 0.744 0.596 0.347 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.5·PP+1.5·PAVIMENT+1.5·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.056 -0.792 -0.528 -0.264 0.000 0.264 0.528 0.792 1.056 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.358 0.614 0.767 0.818 0.767 0.614 0.358 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.3.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de 
combinación Esfuerzo

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

N1/N2 Hormigón Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vzmín -1.056 -0.792 -0.528 -0.264 0.000 0.089 0.178 0.267 0.357 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de 
combinación Esfuerzo

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

Vzmáx -0.356 -0.267 -0.178 -0.089 0.000 0.264 0.528 0.792 1.056 

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mymín 0.000 0.121 0.207 0.259 0.276 0.259 0.207 0.121 0.000 

Mymáx 0.000 0.358 0.614 0.767 0.818 0.767 0.614 0.358 0.000 

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.2.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 

2.3.2.3.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas 

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2
0.000 0.00 1.550 4.95 0.000 0.00 1.550 2.36
- L/(>1000) 1.550 L/625.9 - L/(>1000) 1.550 L/(>1000) 
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LLISTATS  BIGUETES FORMIGÓ SEGONS NRE-AEOR-93
1.- Datos de obra: Viga prefabricada hormigón según NRE 

 NRE 

1.1.- Normas consideradas 
Hormigón: EH-91 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. 
Hormigón 

EH-91 
Control de la ejecución: Normal 
Daños previsibles: B. Daños de tipo 
medio 
Exposición al viento: Normal 

Desplazamientos Acciones características 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

≥ ≥

γ + γGj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EH-91 

Situación 1 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 0.900 1.600
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600

Situación 2 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 0.925 1.440
Sobrecarga (Q) 0.000 1.440

Desplazamientos 

Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones 

Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
PAVIMENT PAVIMENT 
FORJAT FORJAT 
ENVANS + US ENVANS + US

E.L.U. de rotura. Hormigón 
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Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS + US

1 0.90
0 0.900 0.900   

2 1.60
0 0.900 0.900   

3 0.90
0 1.600 0.900   

4 1.60
0 1.600 0.900   

5 0.90
0 0.900 1.600   

6 1.60
0 0.900 1.600   

7 0.90
0 1.600 1.600   

8 1.60
0 1.600 1.600   

9 0.90
0 0.900 0.900 1.600 

10 1.60
0 0.900 0.900 1.600 

11 0.90
0 1.600 0.900 1.600 

12 1.60
0 1.600 0.900 1.600 

13 0.90
0 0.900 1.600 1.600 

14 1.60
0 0.900 1.600 1.600 

15 0.90
0 1.600 1.600 1.600 

16 1.60
0 1.600 1.600 1.600 

Desplazamientos 

Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS + US

1 1.00
0 1.000 1.000   

2 1.00
0 1.000 1.000 1.000 

2.- Estructura 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 

Referenci
a

Coordenadas Vinculación 
exterior Vinculación 

interior X
(m) 

Y
(m) 

Z
(m) Δx Δy Δz θx θy θz

N1 0.00
0

0.00
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

N2 0.00
0

3.10
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

α·t
(m/m°C)

γ
(t/m³)Tipo Designación 

Hormigón H-400, Control 
Normal 

380000.
0

0.20
0

158333.
3

0.00001
0

2.50
0
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Materiales utilizados 
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

α·t
(m/m°C)

γ
(t/m³)Tipo Designación 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra

(Ni/Nf
)

Pieza
(Ni/Nf

)
Perfil(Serie) 

Longitu
d

(m) 
βxy βxz

LbSup.
(m) 

LbInf.
(m)Tipo Designación 

Hormigón H-400, Control 
Normal N1/N2 N1/N2 12 cm x 16 cm (Rectangular) 3.100 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de 
pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy
(cm4) 

Izz
(cm4) 

It
(cm4) Tipo Designación 

Hormigón H-400, Control 
Normal 

1 12 cm x 16 cm, (Rectangular) 192.0
0

160.0
0

160.0
0

4096.0
0

2304.0
0

4958.2
1

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza

(Ni/Nf
)

Perfil(Serie) 
Longitu

d
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Hormigón H-400, Control 
Normal N1/N2 12 cm x 16 cm (Rectangular) 3.100 0.060 148.8

0

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil
(m) 

Serie
(m) 

Materia
l

(m) 

Perfil
(m³) 

Serie
(m³) 

Materia
l

(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Materia
l

(kg) 

H-400, Control 
Normal 

Rectangula
r

12 cm x 16 cm 3.10
0

0.06
0

148.8
0

3.10
0

0.06
0

148.8
0

Hormigón 3.100 0.060 148.80

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Hormigón: Medición de las superficies de encofrado 

Serie Perfil 
Superficie 

unitaria 
(m²/m) 

Longitu
d

(m) 

Superfici
e

(m²) 

Rectangula
r 12 cm x 16 cm 0.560 3.100 1.736 
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Hormigón: Medición de las superficies de encofrado 

Serie Perfil 
Superficie 

unitaria 
(m²/m) 

Longitu
d

(m) 

Superfici
e

(m²) 

Total 1.736 

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento 

de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 

inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

Unidades: 

−  Cargas puntuales: t 
−  Momentos puntuales: t·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posició

n Dirección 

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.04
8 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 PAVIMENT Uniforme 0.05
6 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 FORJAT Uniforme 0.10
1 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 ENVANS + US Uniforme 0.16
8 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.383 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.447 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.805 0.000 0.000 

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -1.340 0.000 0.000 

N2 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.383 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.447 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.805 0.000 0.000 

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 1.340 0.000 0.000 
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2.3.1.1.2.- Combinaciones 
Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -1.635 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -2.975 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 1.635 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 2.975 0.000 0.000 

2.3.1.1.3.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -2.975 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -1.635 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 1.635 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 2.975 0.000 0.000 

2.3.1.2.- Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción 

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.07
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.08
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.15
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.26
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.07
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.08
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.15
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.26
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

2.3.1.2.2.- Combinaciones 
Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones 0.9·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.28

6
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.33
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.34
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.39
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.39
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.44
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.45
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.50
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.70
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    1.6·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.75
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.76
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.81
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.81
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.86
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.87
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.92
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.31
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.57
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones 0.9·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.28

6
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.33
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.34
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.39
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.39
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.44
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.45
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.50
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.70
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.75
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.76
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.81
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.81
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.86
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    0.9·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.87
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.92
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.31
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.57
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.1.2.3.- Envolventes 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.28

6
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.92
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.31
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.57
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.28

6
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.92
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.31
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.57
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.3.2.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

N1/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.074 -0.056 -0.037 -0.019 0.000 0.019 0.037 0.056 0.074 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.025 0.043 0.054 0.058 0.054 0.043 0.025 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PAVIMENT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.087 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.022 0.043 0.065 0.087 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.029 0.050 0.063 0.067 0.063 0.050 0.029 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.157 -0.117 -0.078 -0.039 0.000 0.039 0.078 0.117 0.157 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.053 0.091 0.114 0.121 0.114 0.091 0.053 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ENVANS + US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.260 -0.195 -0.130 -0.065 0.000 0.065 0.130 0.195 0.260 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.088 0.151 0.189 0.202 0.189 0.151 0.088 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.2.- Combinaciones 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

N1/N2 Hormigón 0.9·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.286 -0.214 -0.143 -0.071 0.000 0.071 0.143 0.214 0.286 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.097 0.166 0.208 0.222 0.208 0.166 0.097 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.6·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.338 -0.254 -0.169 -0.085 0.000 0.085 0.169 0.254 0.338 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.115 0.196 0.246 0.262 0.246 0.196 0.115 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.9·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.347 -0.260 -0.173 -0.087 0.000 0.087 0.173 0.260 0.347 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.118 0.202 0.252 0.269 0.252 0.202 0.118 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.6·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.399 -0.299 -0.199 -0.100 0.000 0.100 0.199 0.299 0.399 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.135 0.232 0.290 0.309 0.290 0.232 0.135 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.9·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.396 -0.297 -0.198 -0.099 0.000 0.099 0.198 0.297 0.396 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.134 0.230 0.287 0.307 0.287 0.230 0.134 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.6·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.448 -0.336 -0.224 -0.112 0.000 0.112 0.224 0.336 0.448 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.152 0.260 0.325 0.347 0.325 0.260 0.152 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.9·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.456 -0.342 -0.228 -0.114 0.000 0.114 0.228 0.342 0.456 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.155 0.265 0.332 0.354 0.332 0.265 0.155 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.508 -0.381 -0.254 -0.127 0.000 0.127 0.254 0.381 0.508 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.172 0.296 0.369 0.394 0.369 0.296 0.172 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.9·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.703 -0.527 -0.351 -0.176 0.000 0.176 0.351 0.527 0.703 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.238 0.408 0.510 0.545 0.510 0.408 0.238 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.6·PP+0.9·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.755 -0.566 -0.377 -0.189 0.000 0.189 0.377 0.566 0.755 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.256 0.439 0.548 0.585 0.548 0.439 0.256 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.9·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.763 -0.573 -0.382 -0.191 0.000 0.191 0.382 0.573 0.763 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.259 0.444 0.555 0.592 0.555 0.444 0.259 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.6·PP+1.6·PAVIMENT+0.9·FORJAT+1.6·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.815 -0.612 -0.408 -0.204 0.000 0.204 0.408 0.612 0.815 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.276 0.474 0.592 0.632 0.592 0.474 0.276 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.9·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.812 -0.609 -0.406 -0.203 0.000 0.203 0.406 0.609 0.812 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.275 0.472 0.590 0.629 0.590 0.472 0.275 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.6·PP+0.9·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.864 -0.648 -0.432 -0.216 0.000 0.216 0.432 0.648 0.864 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.293 0.502 0.628 0.670 0.628 0.502 0.293 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.9·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.873 -0.655 -0.436 -0.218 0.000 0.218 0.436 0.655 0.873 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.296 0.507 0.634 0.677 0.634 0.507 0.296 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.925 -0.694 -0.463 -0.231 0.000 0.231 0.463 0.694 0.925 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.314 0.538 0.672 0.717 0.672 0.538 0.314 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.3.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de 
combinación Esfuerzo

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.388 m 0.775 m 1.163 m 1.550 m 1.938 m 2.325 m 2.712 m 3.100 m

N1/N2 Hormigón Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vzmín -0.925 -0.694 -0.463 -0.231 0.000 0.071 0.143 0.214 0.286 

Vzmáx -0.286 -0.214 -0.143 -0.071 0.000 0.231 0.463 0.694 0.925 

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mymín 0.000 0.097 0.166 0.208 0.222 0.208 0.166 0.097 0.000 

Mymáx 0.000 0.314 0.538 0.672 0.717 0.672 0.538 0.314 0.000 

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.2.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 
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Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 

2.3.2.3.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas 

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2
0.000 0.00 1.550 2.90 0.000 0.00 1.550 1.31
- L/(>1000) 1.550 L/(>1000) - L/(>1000) 1.550 L/(>1000) 
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LLISTATS  PERFIL IPN-160 SEGONS CTE

1.- Datos de obra: Vigueta Metálica IPN 160 según CTE
1.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: EAE 2011
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Acero 
laminado 

EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m

Desplazamientos Acciones características 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación 

≥

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

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γGj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Desplazamientos 

Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones 

Nombres de las hipótesis 

PP Peso 
propio 

PAVIMENT PAVIMENT
FORJAT FORJAT 
ENVANS ENVANS 
US US 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 
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Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS US

1 1.00
0 1.000 1.000     

2 1.35
0 1.000 1.000     

3 1.00
0 1.350 1.000     

4 1.35
0 1.350 1.000     

5 1.00
0 1.000 1.350     

6 1.35
0 1.000 1.350     

7 1.00
0 1.350 1.350     

8 1.35
0 1.350 1.350     

9 1.00
0 1.000 1.000 1.500   

10 1.35
0 1.000 1.000 1.500   

11 1.00
0 1.350 1.000 1.500   

12 1.35
0 1.350 1.000 1.500   

13 1.00
0 1.000 1.350 1.500   

14 1.35
0 1.000 1.350 1.500   

15 1.00
0 1.350 1.350 1.500   

16 1.35
0 1.350 1.350 1.500   

17 1.00
0 1.000 1.000   1.50

0

18 1.35
0 1.000 1.000   1.50

0

19 1.00
0 1.350 1.000   1.50

0

20 1.35
0 1.350 1.000   1.50

0

21 1.00
0 1.000 1.350   1.50

0

22 1.35
0 1.000 1.350   1.50

0

23 1.00
0 1.350 1.350   1.50

0

24 1.35
0 1.350 1.350   1.50

0

25 1.00
0 1.000 1.000 1.500 1.50

0

26 1.35
0 1.000 1.000 1.500 1.50

0

27 1.00
0 1.350 1.000 1.500 1.50

0

28 1.35
0 1.350 1.000 1.500 1.50

0

29 1.00
0 1.000 1.350 1.500 1.50

0

30 1.35
0 1.000 1.350 1.500 1.50

0

31 1.00
0 1.350 1.350 1.500 1.50

0

32 1.35
0 1.350 1.350 1.500 1.50

0

Desplazamientos 

Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS US

1 1.00
0 1.000 1.000     

2 1.00
0 1.000 1.000 1.000   

3 1.00
0 1.000 1.000   1.00

0

4 1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
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2.- Estructura 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 

Referenci
a

Coordenadas Vinculación 
exterior Vinculación 

interior X
(m) 

Y
(m) 

Z
(m) Δx Δy Δz θx θy θz

N1 0.00
0

0.00
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

N2 0.00
0

5.30
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material 

E
(kp/cm²) ν G

(kp/cm²)
fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designació
n

Acero 
laminado S275 2140672.

8
0.30

0
825688.

1 2803.3 0.00001
2

7.85
0

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra

(Ni/Nf
)

Pieza
(Ni/Nf

)
Perfil(Serie) 

Longitu
d

(m) 
βxy βxz

LbSup.
(m) 

LbInf.
(m)Tipo Designació

n

Acero 
laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPN-160 

(IPN) 5.300 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de 
pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²)

Iyy
(cm4) 

Izz
(cm4) 

It
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 IPN-160, (IPN) 22.80 10.54 7.99 935.00 54.70 5.40 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 
mismas. 
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2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza

(Ni/Nf
)

Perfil(Serie) 
Longitu

d
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso
(kg) Tipo Designació

n

Acero 
laminado S275 N1/N2 IPN-160 

(IPN) 5.300 0.012 94.8
6

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Seri
e Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designació
n

Perfil
(m) 

Serie
(m) 

Materia
l

(m) 

Perfil
(m³) 

Serie
(m³) 

Materia
l

(m³) 

Perfil
(kg) 

Serie
(kg) 

Materia
l

(kg) 

S275 

IPN 

IPN-160 5.30
0

0.01
2

94.8
6

5.30
0

0.01
2

94.8
6

Acero 
laminado 5.300 0.012 94.86 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a 
pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m) 

Longitud
(m) 

Superficie
(m²) 

IPN IPN-160 0.603 5.300 3.198 

Total 3.198 

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento 

de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 

inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

Unidades: 

−  Cargas puntuales: t 
−  Momentos puntuales: t·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posició

n Dirección 

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso 
propio Uniforme 0.01

8 - - - Globale
s

0.00
0

0.00
0

-
1.000

N1/N2 PAVIMENT Uniforme 0.07
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 FORJAT Uniforme 0.12
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 ENVANS Uniforme 0.07
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 US Uniforme 0.14
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 
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2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.555 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -2.169 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -3.719 0.000 0.000 

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -2.169 0.000 0.000 

  US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -4.339 0.000 0.000 

N2 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.555 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 2.169 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 3.719 0.000 0.000 

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 2.169 0.000 0.000 

  US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 4.339 0.000 0.000 

2.3.1.1.2.- Combinaciones 
Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -6.443 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -8.613 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0

-
10.782 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0

-
12.952 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 6.443 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 8.613 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 10.782 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 12.952 0.000 0.000 

2.3.1.1.3.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0
-

12.952 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -6.443 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 6.443 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 12.952 0.000 0.000 

2.3.1.2.- Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.04
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.18
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.31
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.18
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  US 0.00
0

0.00
0

0.37
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.04
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.18
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.31
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.18
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  US 0.00
0

0.00
0

0.37
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

2.3.1.2.2.- Combinaciones 
Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.55

1
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.57
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.66
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.69
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.74
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.77
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.85
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.88
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.84
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.87
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.95
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.98
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

1.03
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

1.06
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

1.15
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

1.17
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.14
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.17
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.25
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.28
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.33
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.36
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.44
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.47
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.44
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.47
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.55
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.58
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.63
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.66
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.74
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.77
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.55
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.73
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.92
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.10
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.55

1
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.57
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.66
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.69
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.74
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.77
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.85
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.88
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.84
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.87
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.95
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.98
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

1.03
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

1.06
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

1.15
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

1.17
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.14
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.17
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.25
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.28
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.33
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.36
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.44
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.47
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.44
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.47
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.55
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.58
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.63
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.66
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.74
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

1.77
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.55
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.73
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.92
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.10
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.55

1
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

1.77
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.55
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

1.10
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.55

1
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

1.77
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.55
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

1.10
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.3.2.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

N1/N2 Peso 
propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.047 -0.036 -0.024 -0.012 0.000 0.012 0.024 0.036 0.047 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.027 0.047 0.059 0.063 0.059 0.047 0.027 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PAVIMENT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.185 -0.139 -0.093 -0.046 0.000 0.046 0.093 0.139 0.186 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.108 0.184 0.230 0.246 0.230 0.184 0.108 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.318 -0.238 -0.159 -0.079 0.000 0.080 0.159 0.239 0.318 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.184 0.316 0.395 0.421 0.395 0.316 0.184 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.185 -0.139 -0.093 -0.046 0.000 0.046 0.093 0.139 0.186 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.108 0.184 0.230 0.246 0.230 0.184 0.108 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.371 -0.278 -0.185 -0.093 0.000 0.093 0.186 0.278 0.371 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.215 0.369 0.461 0.492 0.461 0.369 0.215 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.2.- Combinaciones 
Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

N1/N2 Acero 
laminado PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.551 -0.413 -0.275 -0.138 0.000 0.138 0.275 0.413 0.551 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.319 0.547 0.684 0.730 0.684 0.547 0.319 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.568 -0.426 -0.284 -0.142 0.000 0.142 0.284 0.426 0.568 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.329 0.564 0.705 0.752 0.705 0.564 0.329 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 0.154 0.308 0.462 0.616 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.357 0.612 0.765 0.816 0.765 0.612 0.357 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 0.158 0.316 0.474 0.632 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.367 0.629 0.786 0.838 0.786 0.629 0.367 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.662 -0.497 -0.331 -0.166 0.000 0.166 0.331 0.497 0.662 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.384 0.658 0.823 0.877 0.823 0.658 0.384 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

Vz -0.679 -0.509 -0.339 -0.170 0.000 0.170 0.339 0.509 0.679 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.394 0.675 0.843 0.899 0.843 0.675 0.394 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.727 -0.545 -0.364 -0.182 0.000 0.182 0.364 0.545 0.727 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.422 0.723 0.903 0.963 0.903 0.723 0.422 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.744 -0.558 -0.372 -0.186 0.000 0.186 0.372 0.558 0.744 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.431 0.739 0.924 0.985 0.924 0.739 0.431 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.829 -0.622 -0.415 -0.207 0.000 0.207 0.415 0.622 0.829 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.481 0.824 1.030 1.099 1.030 0.824 0.481 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.846 -0.634 -0.423 -0.211 0.000 0.211 0.423 0.634 0.846 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.490 0.840 1.051 1.121 1.051 0.840 0.490 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.894 -0.671 -0.447 -0.224 0.000 0.224 0.447 0.671 0.894 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.518 0.889 1.111 1.185 1.111 0.889 0.518 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.911 -0.683 -0.455 -0.228 0.000 0.228 0.455 0.683 0.911 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.528 0.905 1.131 1.207 1.131 0.905 0.528 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.940 -0.705 -0.470 -0.235 0.000 0.235 0.470 0.705 0.940 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.545 0.935 1.168 1.246 1.168 0.935 0.545 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.957 -0.718 -0.479 -0.239 0.000 0.239 0.479 0.718 0.957 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.555 0.951 1.189 1.268 1.189 0.951 0.555 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.005 -0.754 -0.503 -0.251 0.000 0.251 0.503 0.754 1.005 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

My 0.000 0.583 0.999 1.249 1.332 1.249 0.999 0.583 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.022 -0.767 -0.511 -0.256 0.000 0.256 0.511 0.767 1.022 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.592 1.016 1.270 1.354 1.270 1.016 0.592 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.107 -0.831 -0.554 -0.277 0.000 0.277 0.554 0.831 1.107 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.642 1.101 1.376 1.467 1.376 1.101 0.642 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.124 -0.843 -0.562 -0.281 0.000 0.281 0.562 0.843 1.124 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.652 1.117 1.396 1.489 1.396 1.117 0.652 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.172 -0.879 -0.586 -0.293 0.000 0.293 0.586 0.879 1.172 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.680 1.165 1.456 1.553 1.456 1.165 0.680 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.189 -0.892 -0.594 -0.297 0.000 0.297 0.594 0.892 1.189 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.689 1.182 1.477 1.575 1.477 1.182 0.689 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.219 -0.914 -0.609 -0.305 0.000 0.305 0.609 0.914 1.219 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.706 1.211 1.514 1.615 1.514 1.211 0.706 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.235 -0.926 -0.618 -0.309 0.000 0.309 0.618 0.926 1.235 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.716 1.228 1.535 1.637 1.535 1.228 0.716 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.284 -0.963 -0.642 -0.321 0.000 0.321 0.642 0.963 1.284 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.744 1.276 1.595 1.701 1.595 1.276 0.744 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.300 -0.975 -0.650 -0.325 0.000 0.325 0.650 0.975 1.300 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.754 1.292 1.615 1.723 1.615 1.292 0.754 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.386 -1.039 -0.693 -0.346 0.000 0.346 0.693 1.039 1.386 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.803 1.377 1.721 1.836 1.721 1.377 0.803 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.402 -1.052 -0.701 -0.351 0.000 0.351 0.701 1.052 1.402 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.813 1.394 1.742 1.858 1.742 1.394 0.813 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.451 -1.088 -0.725 -0.363 0.000 0.363 0.725 1.088 1.451 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.841 1.442 1.802 1.922 1.802 1.442 0.841 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.467 -1.100 -0.734 -0.367 0.000 0.367 0.734 1.100 1.467 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.851 1.458 1.823 1.944 1.823 1.458 0.851 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.497 -1.123 -0.748 -0.374 0.000 0.374 0.748 1.123 1.497 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.868 1.488 1.860 1.983 1.860 1.488 0.868 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.514 -1.135 -0.757 -0.378 0.000 0.378 0.757 1.135 1.514 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.877 1.504 1.880 2.005 1.880 1.504 0.877 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.562 -1.171 -0.781 -0.390 0.000 0.390 0.781 1.171 1.562 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.905 1.552 1.940 2.070 1.940 1.552 0.905 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.579 -1.184 -0.789 -0.395 0.000 0.395 0.789 1.184 1.579 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.915 1.569 1.961 2.092 1.961 1.569 0.915 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.3.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de 
combinación Esfuerzo

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de 
combinación Esfuerzo

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

Vzmín -1.579 -1.184 -0.789 -0.395 0.000 0.138 0.275 0.413 0.551 

Vzmáx -0.551 -0.413 -0.275 -0.138 0.000 0.395 0.789 1.184 1.579 

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mymín 0.000 0.319 0.547 0.684 0.730 0.684 0.547 0.319 0.000 

Mymáx 0.000 0.915 1.569 1.961 2.092 1.961 1.569 0.915 0.000 

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.2.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 

Comprobación de resistencia 

Barra η
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N

(t)
Vy 
(t)

Vz 
(t)

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 57.60 2.650 0.000 0.000 0.000 0.000 2.092 0.000 G Cumple 

2.3.2.3.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas 

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2
0.000 0.00 2.650 21.67 0.000 0.00 2.650 10.89
- L/(>1000) 2.650 L/244.5 - L/(>1000) 2.650 L/486.6

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Barra N1/N2 

Perfil: IPN-160 
Material: Acero (S275) 
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Perfil: IPN-160 
Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1)

(cm4) 
Iz(1)

(cm4)
It(2)

(cm4)

N1 N2 5.300 22.80 935.00 54.70 5.40 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 5.300 5.300 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer: 

≤ 22.38 ≤ 257.52 

Donde: 

hw: Altura del alma. hw : 141.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.30 mm
Aw: Área del alma. Aw : 8.88 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 7.03 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30

E: Módulo de elasticidad. E :
214067

3 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 2803.26 kp/cm²

Siendo: 

=

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer: 

= ≤η
η : 0.576

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.650 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US. 
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MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 2.092 t·m 

Para flexión negativa: 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

- : 0.000 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 

= ⋅ Mc,Rd : 3.631 t·m 

Donde: 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple. 

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. Wpl,y : 136.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :
2669.7

7 kp/cm²

= γ

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2) 

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas. 

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer: 

= ≤η
η : 0.102

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.579 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 

= ⋅ Vc,Rd : 15.537 t

Donde: 

Av: Área transversal a cortante. Av : 10.08 cm² 

= ⋅

Siendo: 

h: Canto de la sección. h : 160.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.30 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :
2669.7

7 kp/cm²

= γ

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5) 
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Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

< ⋅ ε
η

22.3
8 < 55.46

Donde: 

λw: Esbeltez del alma. λw : 22.38

=λ

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46

= ⋅ ε
η

λmax

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del material. η : 1.20

ε: Factor de reducción. ε : 0.92

=ε

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia. fref :
2395.5

1 kp/cm²

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia 
de cálculo a cortante Vc,Rd.

≤ 1.381
t ≤ 7.769

t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.331 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.381 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 15.537 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.



d

c./Martínez de la Rosa  nº.34-36  Local 1 – 08012 Barcelona
Tel. 609.77.43.49 – 93.624.10.38

e-mail: estudi-xv@coac.net

Informe Estat Actual Estructura Antic Hospital Esperit Sant    379E14

2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011)

Estado 
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.331 m 
λw ≤ λw,máx
Cumple 

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 2.65 m
η = 57.6 

MEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m 
η = 10.2

VEd = 0.00 
N.P.(4)

x: 0.331 m 
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 57.6

Notación: 
⎯λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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LLISTATS PERFIL IPN-160 SEGONS NRE-AEOR-93

1.- Datos de obra: Vigueta Metálica IPN 160 según NRE

1.1.- Normas consideradas 
Aceros laminados y armados: EAE 2011

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Acero 
laminado 

EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m

Desplazamientos Acciones características 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación 

≥

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

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γGj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Desplazamientos 

Característica 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones 

Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
PAVIMENT PAVIMENT 
FORJAT FORJAT 
ENVANS + US ENVANS + US

E.L.U. de rotura. Acero laminado 
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Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS + US

1 1.00
0 1.000 1.000   

2 1.35
0 1.000 1.000   

3 1.00
0 1.350 1.000   

4 1.35
0 1.350 1.000   

5 1.00
0 1.000 1.350   

6 1.35
0 1.000 1.350   

7 1.00
0 1.350 1.350   

8 1.35
0 1.350 1.350   

9 1.00
0 1.000 1.000 1.500 

10 1.35
0 1.000 1.000 1.500 

11 1.00
0 1.350 1.000 1.500 

12 1.35
0 1.350 1.000 1.500 

13 1.00
0 1.000 1.350 1.500 

14 1.35
0 1.000 1.350 1.500 

15 1.00
0 1.350 1.350 1.500 

16 1.35
0 1.350 1.350 1.500 

Desplazamientos 

Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS + US

1 1.00
0 1.000 1.000   

2 1.00
0 1.000 1.000 1.000 

2.- Estructura 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 

Referenci
a

Coordenadas Vinculación 
exterior Vinculación 

interior X
(m) 

Y
(m) 

Z
(m) Δx Δy Δz θx θy θz

N1 0.00
0

0.00
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

N2 0.00
0

5.30
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material 

E
(kp/cm²) ν G

(kp/cm²)
fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designació
n

Acero 
laminado S275 2140672.

8
0.30

0
825688.

1 2803.3 0.00001
2

7.85
0
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Materiales utilizados 
Material 

E
(kp/cm²) ν G

(kp/cm²)
fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designació
n

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra

(Ni/Nf
)

Pieza
(Ni/Nf

)
Perfil(Serie) 

Longitu
d

(m) 
βxy βxz

LbSup.
(m) 

LbInf.
(m)Tipo Designació

n

Acero 
laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPN-160 

(IPN) 5.300 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de 
pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²)

Iyy
(cm4) 

Izz
(cm4) 

It
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 IPN-160, (IPN) 22.80 10.54 7.99 935.00 54.70 5.40 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 
mismas. 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza

(Ni/Nf
)

Perfil(Serie) 
Longitu

d
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso
(kg) Tipo Designació

n

Acero 
laminado S275 N1/N2 IPN-160 

(IPN) 5.300 0.012 94.8
6

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Seri
e Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designació
n

Perfil
(m) 

Serie
(m) 

Materia
l

(m) 

Perfil
(m³) 

Serie
(m³) 

Materia
l

(m³) 

Perfil
(kg) 

Serie
(kg) 

Materia
l

(kg) 

S275 

IPN 

IPN-160 5.30
0

0.01
2

94.8
6

5.30
0

0.01
2

94.8
6

Acero 
laminado 5.300 0.012 94.86 
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2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a 
pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m) 

Longitud
(m) 

Superficie
(m²) 

IPN IPN-160 0.603 5.300 3.198 

Total 3.198 

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento 

de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 

inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

Unidades: 

−  Cargas puntuales: t 
−  Momentos puntuales: t·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posició

n Dirección 

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.01
8 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 PAVIMENT Uniforme 0.05
6 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 FORJAT Uniforme 0.10
1 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 ENVANS + US Uniforme 0.16
8 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.555 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -1.736 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -3.130 0.000 0.000 

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -5.207 0.000 0.000 

N2 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.555 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 1.736 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 3.130 0.000 0.000 

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 5.207 0.000 0.000 

d

c./Martínez de la Rosa  nº.34-36  Local 1 – 08012 Barcelona
Tel. 609.77.43.49 – 93.624.10.38

e-mail: estudi-xv@coac.net

Informe Estat Actual Estructura Antic Hospital Esperit Sant    379E14

2.3.1.1.2.- Combinaciones 
Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -5.420 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0

-
10.627 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 5.420 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 10.627 0.000 0.000 

2.3.1.1.3.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0
-

10.627 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -5.420 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 5.420 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 10.627 0.000 0.000 

2.3.1.2.- Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción 

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.04
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.14
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.26
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.44
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.04
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.14
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.26
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.44
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

2.3.1.2.2.- Combinaciones 
Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.46

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.49
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.55
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.58
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.62
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.65
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.71
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.74
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.17
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.20
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.26
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.29
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.33
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.36
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.42
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.45
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.46
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.90
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.46

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.49
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.55
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.58
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.62
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.65
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.71
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.74
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.17
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.20
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.26
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.29
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.33
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.36
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.42
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

1.45
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.46
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.90
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.46

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

1.45
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.46
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.90
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.46

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

1.45
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.46
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.90
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.3.2.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

N1/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.047 -0.036 -0.024 -0.012 0.000 0.012 0.024 0.036 0.047 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.027 0.047 0.059 0.063 0.059 0.047 0.027 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PAVIMENT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.148 -0.111 -0.074 -0.037 0.000 0.037 0.074 0.111 0.148 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.086 0.147 0.184 0.197 0.184 0.147 0.086 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.268 -0.201 -0.134 -0.067 0.000 0.067 0.134 0.201 0.268 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.155 0.266 0.332 0.355 0.332 0.266 0.155 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ENVANS + US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.445 -0.334 -0.223 -0.111 0.000 0.111 0.223 0.334 0.445 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.258 0.442 0.553 0.590 0.553 0.442 0.258 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.2.- Combinaciones 
Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

N1/N2 Acero 
laminado PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.463 -0.348 -0.232 -0.116 0.000 0.116 0.232 0.348 0.463 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.269 0.461 0.576 0.614 0.576 0.461 0.269 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.480 -0.360 -0.240 -0.120 0.000 0.120 0.240 0.360 0.480 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

My 0.000 0.278 0.477 0.596 0.636 0.596 0.477 0.278 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.515 -0.387 -0.258 -0.129 0.000 0.129 0.258 0.387 0.515 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.299 0.512 0.640 0.683 0.640 0.512 0.299 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.532 -0.399 -0.266 -0.133 0.000 0.133 0.266 0.399 0.532 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.308 0.529 0.661 0.705 0.661 0.529 0.308 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.557 -0.418 -0.279 -0.139 0.000 0.139 0.279 0.418 0.557 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.323 0.554 0.692 0.738 0.692 0.554 0.323 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.574 -0.430 -0.287 -0.143 0.000 0.143 0.287 0.430 0.574 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.333 0.570 0.713 0.760 0.713 0.570 0.333 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.609 -0.457 -0.305 -0.152 0.000 0.152 0.305 0.457 0.609 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.353 0.605 0.757 0.807 0.757 0.605 0.353 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.626 -0.469 -0.313 -0.156 0.000 0.156 0.313 0.469 0.626 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.363 0.622 0.777 0.829 0.777 0.622 0.363 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.131 -0.848 -0.566 -0.283 0.000 0.283 0.566 0.848 1.131 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.656 1.124 1.405 1.499 1.405 1.124 0.656 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.148 -0.861 -0.574 -0.287 0.000 0.287 0.574 0.861 1.148 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.665 1.141 1.426 1.521 1.426 1.141 0.665 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.183 -0.887 -0.592 -0.296 0.000 0.296 0.592 0.887 1.183 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.686 1.176 1.470 1.568 1.470 1.176 0.686 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.200 -0.900 -0.600 -0.300 0.000 0.300 0.600 0.900 1.200 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.696 1.192 1.490 1.590 1.490 1.192 0.696 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.225 -0.919 -0.612 -0.306 0.000 0.306 0.612 0.919 1.225 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.710 1.217 1.522 1.623 1.522 1.217 0.710 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.242 -0.931 -0.621 -0.310 0.000 0.310 0.621 0.931 1.242 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.720 1.234 1.542 1.645 1.542 1.234 0.720 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.277 -0.958 -0.638 -0.319 0.000 0.319 0.638 0.958 1.277 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.740 1.269 1.586 1.692 1.586 1.269 0.740 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -1.293 -0.970 -0.647 -0.323 0.000 0.323 0.647 0.970 1.293 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.750 1.285 1.607 1.714 1.607 1.285 0.750 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.3.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de 
combinación Esfuerzo

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.662 m 1.325 m 1.987 m 2.650 m 3.313 m 3.975 m 4.638 m 5.300 m

N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vzmín -1.293 -0.970 -0.647 -0.323 0.000 0.116 0.232 0.348 0.463 

Vzmáx -0.463 -0.348 -0.232 -0.116 0.000 0.323 0.647 0.970 1.293 

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mymín 0.000 0.269 0.461 0.576 0.614 0.576 0.461 0.269 0.000 

Mymáx 0.000 0.750 1.285 1.607 1.714 1.607 1.285 0.750 0.000 

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.2.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 
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Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 

Comprobación de resistencia 

Barra η
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N

(t)
Vy 
(t)

Vz 
(t)

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 47.20 2.650 0.000 0.000 0.000 0.000 1.714 0.000 G Cumple 

2.3.2.3.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas 

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2
0.000 0.00 2.650 17.78 0.000 0.00 2.650 8.71
- L/(>1000) 2.650 L/298.0 - L/(>1000) 2.650 L/608.3

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Barra N1/N2 

Perfil: IPN-160 
Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1)

(cm4) 
Iz(1)

(cm4)
It(2)

(cm4)

N1 N2 5.300 22.80 935.00 54.70 5.40 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 5.300 5.300 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer: 

≤ 22.38 ≤ 257.52 

Donde: 

hw: Altura del alma. hw : 141.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.30 mm
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Aw: Área del alma. Aw : 8.88 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 7.03 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30

E: Módulo de elasticidad. E :
214067

3 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 2803.26 kp/cm²

Siendo: 

=

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer: 

= ≤η
η : 0.472

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 2.650 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US. 

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 1.714 t·m 

Para flexión negativa: 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

- : 0.000 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 

= ⋅ Mc,Rd : 3.631 t·m 

Donde: 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple. 

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. Wpl,y : 136.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :
2669.7

7 kp/cm²

= γ

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2) 

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas. 

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer: 
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= ≤η
η : 0.083

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.293 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 

= ⋅ Vc,Rd : 15.537 t

Donde: 

Av: Área transversal a cortante. Av : 10.08 cm² 

= ⋅

Siendo: 

h: Canto de la sección. h : 160.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.30 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :
2669.7

7 kp/cm²

= γ

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5) 

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

< ⋅ ε
η

22.3
8 < 55.46

Donde: 

λw: Esbeltez del alma. λw : 22.38

=λ

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46

= ⋅ ε
η

λmax

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del material. η : 1.20

ε: Factor de reducción. ε : 0.92

=ε

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia. fref :
2395.5

1 kp/cm²

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia 
de cálculo a cortante Vc,Rd.
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≤ 1.132
t ≤ 7.769

t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.331 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.132 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 15.537 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011)

Estado 
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.331 m 
λw ≤ λw,máx
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

NEd = 0.00 
N.P.(1)

x: 2.65 m 
η = 47.2 

MEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m 
η = 8.3

VEd = 0.00 
N.P.(4)

x: 0.331 m 
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 47.2

Notación: 
⎯λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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LLISTATS PERFIL IPN-100 SEGONS CTE

1.- Datos de obra: Vigueta Metálica IPN 100 según CTE

1.1.- Normas consideradas 
Aceros laminados y armados: EAE 2011

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Acero 
laminado 

EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m

Desplazamientos Acciones características 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación 

≥

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

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γGj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Desplazamientos 

Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones 

Nombres de las hipótesis 

PP Peso 
propio 

PAVIMENT PAVIMENT
FORJAT FORJAT 
ENVANS ENVANS 
US US 
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E.L.U. de rotura. Acero laminado 

Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS US

1 1.00
0 1.000 1.000     

2 1.35
0 1.000 1.000     

3 1.00
0 1.350 1.000     

4 1.35
0 1.350 1.000     

5 1.00
0 1.000 1.350     

6 1.35
0 1.000 1.350     

7 1.00
0 1.350 1.350     

8 1.35
0 1.350 1.350     

9 1.00
0 1.000 1.000 1.500   

10 1.35
0 1.000 1.000 1.500   

11 1.00
0 1.350 1.000 1.500   

12 1.35
0 1.350 1.000 1.500   

13 1.00
0 1.000 1.350 1.500   

14 1.35
0 1.000 1.350 1.500   

15 1.00
0 1.350 1.350 1.500   

16 1.35
0 1.350 1.350 1.500   

17 1.00
0 1.000 1.000   1.50

0

18 1.35
0 1.000 1.000   1.50

0

19 1.00
0 1.350 1.000   1.50

0

20 1.35
0 1.350 1.000   1.50

0

21 1.00
0 1.000 1.350   1.50

0

22 1.35
0 1.000 1.350   1.50

0

23 1.00
0 1.350 1.350   1.50

0

24 1.35
0 1.350 1.350   1.50

0

25 1.00
0 1.000 1.000 1.500 1.50

0

26 1.35
0 1.000 1.000 1.500 1.50

0

27 1.00
0 1.350 1.000 1.500 1.50

0

28 1.35
0 1.350 1.000 1.500 1.50

0

29 1.00
0 1.000 1.350 1.500 1.50

0

30 1.35
0 1.000 1.350 1.500 1.50

0

31 1.00
0 1.350 1.350 1.500 1.50

0

32 1.35
0 1.350 1.350 1.500 1.50

0

Desplazamientos 

Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS US

1 1.00
0 1.000 1.000     

2 1.00
0 1.000 1.000 1.000   

3 1.00
0 1.000 1.000   1.00

0
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Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS US

4 1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

2.- Estructura 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 

Referenci
a

Coordenadas Vinculación 
exterior Vinculación 

interior X
(m) 

Y
(m) 

Z
(m) Δx Δy Δz θx θy θz

N1 0.00
0

0.00
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

N2 0.00
0

2.55
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material 

E
(kp/cm²) ν G

(kp/cm²)
fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designació
n

Acero 
laminado S275 2140672.

8
0.30

0
825688.

1 2803.3 0.00001
2

7.85
0

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra

(Ni/Nf
)

Pieza
(Ni/Nf

)
Perfil(Serie) 

Longitu
d

(m) 
βxy βxz

LbSup.
(m) 

LbInf.
(m)Tipo Designació

n

Acero 
laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPN-100 

(IPN) 2.550 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de 
pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy
(cm4) 

Izz
(cm4) 

It
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 IPN-100, (IPN) 10.60 5.10 3.50 171.00 12.20 1.31 
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Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy
(cm4) 

Izz
(cm4) 

It
(cm4) Tipo Designación 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 
mismas. 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza

(Ni/Nf
)

Perfil(Serie) 
Longitu

d
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso
(kg) Tipo Designació

n

Acero 
laminado S275 N1/N2 IPN-100 

(IPN) 2.550 0.003 21.2
2

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Seri
e Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designació
n

Perfil
(m) 

Serie
(m) 

Materia
l

(m) 

Perfil
(m³) 

Serie
(m³) 

Materia
l

(m³) 

Perfil
(kg) 

Serie
(kg) 

Materia
l

(kg) 

S275 

IPN 

IPN-100 2.55
0

0.00
3

21.2
2

2.55
0

0.00
3

21.2
2

Acero 
laminado 2.550 0.003 21.22 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a 
pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m) 

Longitud
(m) 

Superficie
(m²) 

IPN IPN-100 0.391 2.550 0.997 

Total 0.997 

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento 

de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 

inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

Unidades: 

−  Cargas puntuales: t 
−  Momentos puntuales: t·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posició

n Dirección 

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posició

n Dirección 

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso 
propio Uniforme 0.00

8 - - - Globale
s

0.00
0

0.00
0

-
1.000

N1/N2 PAVIMENT Uniforme 0.07
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 FORJAT Uniforme 0.12
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 ENVANS Uniforme 0.07
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 US Uniforme 0.14
0 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.157 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -1.321 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -2.265 0.000 0.000 

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -1.321 0.000 0.000 

  US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -2.642 0.000 0.000 

N2 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.157 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 1.321 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 2.265 0.000 0.000 

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 1.321 0.000 0.000 

  US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 2.642 0.000 0.000 

2.3.1.1.2.- Combinaciones 
Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -3.743 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -5.064 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -6.385 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -7.707 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 3.743 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.00
0 5.064 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 6.385 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 7.707 0.000 0.000 

2.3.1.1.3.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -7.707 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -3.743 0.000 0.000 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N2 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 3.743 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 7.707 0.000 0.000 

2.3.1.2.- Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.01
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.08
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.15
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.08
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  US 0.00
0

0.00
0

0.17
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Peso 
propio 

0.00
0

0.00
0

0.01
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.08
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.15
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.08
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  US 0.00
0

0.00
0

0.17
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

2.3.1.2.2.- Combinaciones 
Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.25

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.25
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.30
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.31
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.34
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.35
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.39
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.40
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.39
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.40
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.44
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.45
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.48
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.49
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.54
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.54
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.53
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.54
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.59
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.59
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.63
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.63
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.68
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.69
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.68
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.68
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.73
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.74
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.77
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.77
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.82
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.83
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.25
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.34
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.43
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.52
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.25

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.25
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.30
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.31
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.34
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.35
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.39
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.40
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.39
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.40
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.44
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.45
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.48
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.49
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.54
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.54
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.53
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.54
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.59
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.59
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.63
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.63
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.68
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.69
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.68
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.68
8

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.73
5

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.74
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.77
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.77
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.82
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+1.6·US 0.00
0

0.00
0

0.83
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.25
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS 0.00
0

0.00
0

0.34
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+US 0.00
0

0.00
0

0.43
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.52
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.25

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.83
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.25
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.52
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.25

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.83
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.25
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.52
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
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2.3.2.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

N1/N2 Peso 
propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.011 -0.009 -0.005 -0.004 0.000 0.004 0.005 0.009 0.011 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.002 0.005 0.006 0.007 0.006 0.005 0.002 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PAVIMENT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.089 -0.074 -0.045 -0.030 0.000 0.030 0.045 0.074 0.089 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.017 0.043 0.051 0.057 0.051 0.043 0.017 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.153 -0.127 -0.076 -0.051 0.000 0.051 0.077 0.128 0.153 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.030 0.073 0.087 0.098 0.087 0.073 0.030 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.089 -0.074 -0.045 -0.030 0.000 0.030 0.045 0.074 0.089 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.017 0.043 0.051 0.057 0.051 0.043 0.017 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.178 -0.149 -0.089 -0.059 0.000 0.060 0.089 0.149 0.179 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.035 0.085 0.101 0.114 0.101 0.085 0.035 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.2.- Combinaciones 
Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

N1/N2 Acero 
laminado PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.253 -0.211 -0.126 -0.084 0.000 0.084 0.126 0.211 0.253 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.049 0.121 0.143 0.161 0.143 0.121 0.049 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.257 -0.214 -0.128 -0.086 0.000 0.086 0.128 0.214 0.257 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.050 0.123 0.145 0.164 0.145 0.123 0.050 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.284 -0.237 -0.142 -0.095 0.000 0.095 0.142 0.237 0.284 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.055 0.136 0.161 0.181 0.161 0.136 0.055 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

Vz -0.288 -0.240 -0.144 -0.096 0.000 0.096 0.144 0.240 0.288 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.056 0.138 0.163 0.183 0.163 0.138 0.056 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.306 -0.255 -0.153 -0.102 0.000 0.102 0.153 0.255 0.306 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.060 0.147 0.174 0.195 0.174 0.147 0.060 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.310 -0.258 -0.155 -0.103 0.000 0.103 0.155 0.258 0.310 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.060 0.148 0.176 0.198 0.176 0.148 0.060 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.338 -0.281 -0.169 -0.113 0.000 0.113 0.169 0.281 0.338 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.066 0.161 0.191 0.215 0.191 0.161 0.066 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.341 -0.284 -0.171 -0.114 0.000 0.114 0.171 0.284 0.341 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.066 0.163 0.193 0.218 0.193 0.163 0.066 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.387 -0.322 -0.193 -0.129 0.000 0.129 0.193 0.322 0.387 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.075 0.185 0.219 0.247 0.219 0.185 0.075 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.390 -0.325 -0.195 -0.130 0.000 0.130 0.195 0.325 0.390 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.076 0.187 0.221 0.249 0.221 0.187 0.076 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.418 -0.348 -0.209 -0.139 0.000 0.139 0.209 0.348 0.418 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.081 0.200 0.237 0.266 0.237 0.200 0.081 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.422 -0.351 -0.211 -0.141 0.000 0.141 0.211 0.351 0.422 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.082 0.202 0.239 0.269 0.239 0.202 0.082 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.440 -0.367 -0.220 -0.147 0.000 0.147 0.220 0.367 0.440 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

My 0.000 0.086 0.211 0.249 0.281 0.249 0.211 0.086 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.444 -0.370 -0.222 -0.148 0.000 0.148 0.222 0.370 0.444 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.086 0.212 0.252 0.283 0.252 0.212 0.086 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.472 -0.393 -0.236 -0.157 0.000 0.157 0.236 0.393 0.472 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.092 0.225 0.267 0.301 0.267 0.225 0.092 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.475 -0.396 -0.238 -0.158 0.000 0.158 0.238 0.396 0.475 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.093 0.227 0.269 0.303 0.269 0.227 0.093 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.521 -0.434 -0.260 -0.174 0.000 0.174 0.260 0.434 0.521 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.101 0.249 0.295 0.332 0.295 0.249 0.101 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.524 -0.437 -0.262 -0.175 0.000 0.175 0.262 0.437 0.524 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.102 0.251 0.297 0.334 0.297 0.251 0.102 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.552 -0.460 -0.276 -0.184 0.000 0.184 0.276 0.460 0.552 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.107 0.264 0.313 0.352 0.313 0.264 0.107 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.556 -0.463 -0.278 -0.185 0.000 0.185 0.278 0.463 0.556 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.108 0.266 0.315 0.354 0.315 0.266 0.108 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.574 -0.478 -0.287 -0.191 0.000 0.191 0.287 0.478 0.574 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.112 0.275 0.325 0.366 0.325 0.275 0.112 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.578 -0.482 -0.289 -0.193 0.000 0.193 0.289 0.482 0.578 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.113 0.276 0.327 0.368 0.327 0.276 0.113 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.605 -0.504 -0.303 -0.202 0.000 0.202 0.303 0.504 0.605 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.118 0.289 0.343 0.386 0.343 0.289 0.118 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.609 -0.508 -0.305 -0.203 0.000 0.203 0.305 0.508 0.609 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.119 0.291 0.345 0.388 0.345 0.291 0.119 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.654 -0.545 -0.327 -0.218 0.000 0.218 0.327 0.545 0.654 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.127 0.313 0.371 0.417 0.371 0.313 0.127 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.658 -0.548 -0.329 -0.219 0.000 0.219 0.329 0.548 0.658 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.128 0.315 0.373 0.420 0.373 0.315 0.128 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.686 -0.571 -0.343 -0.229 0.000 0.229 0.343 0.571 0.686 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.134 0.328 0.389 0.437 0.389 0.328 0.134 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.689 -0.575 -0.345 -0.230 0.000 0.230 0.345 0.575 0.689 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.134 0.330 0.391 0.440 0.391 0.330 0.134 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.708 -0.590 -0.354 -0.236 0.000 0.236 0.354 0.590 0.708 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.138 0.339 0.401 0.451 0.401 0.339 0.138 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.712 -0.593 -0.356 -0.237 0.000 0.237 0.356 0.593 0.712 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.139 0.340 0.403 0.454 0.403 0.340 0.139 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.739 -0.616 -0.370 -0.246 0.000 0.246 0.370 0.616 0.739 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.144 0.353 0.419 0.471 0.419 0.353 0.144 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

Vz -0.743 -0.619 -0.371 -0.248 0.000 0.248 0.371 0.619 0.743 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.145 0.355 0.421 0.474 0.421 0.355 0.145 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.3.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de 
combinación Esfuerzo

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vzmín -0.743 -0.619 -0.371 -0.248 0.000 0.084 0.126 0.211 0.253 

Vzmáx -0.253 -0.211 -0.126 -0.084 0.000 0.248 0.371 0.619 0.743 

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mymín 0.000 0.049 0.121 0.143 0.161 0.143 0.121 0.049 0.000 

Mymáx 0.000 0.145 0.355 0.421 0.474 0.421 0.355 0.145 0.000 

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.2.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 

Comprobación de resistencia 

Barra η
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N

(t)
Vy 
(t)

Vz 
(t)

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 44.58 1.275 0.000 0.000 0.000 0.000 0.474 0.000 G Cumple 

2.3.2.3.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas 

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2
0.000 0.00 1.275 6.26 0.000 0.00 1.275 3.22
- L/(>1000) 1.275 L/407.6 - L/(>1000) 1.275 L/792.5
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2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Barra N1/N2 

Perfil: IPN-100 
Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1)

(cm4) 
Iz(1)

(cm4)
It(2)

(cm4)

N1 N2 2.550 10.60 171.00 12.20 1.31 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 2.550 2.550 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer: 

≤ 19.20 ≤ 244.98 

Donde: 

hw: Altura del alma. hw : 86.40 mm
tw: Espesor del alma. tw : 4.50 mm
Aw: Área del alma. Aw : 3.89 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 3.40 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30

E: Módulo de elasticidad. E :
214067

3 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 2803.26 kp/cm²

Siendo: 

=

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer: 

= ≤η
η : 0.446
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Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 1.275 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US. 

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 0.474 t·m 

Para flexión negativa: 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

- : 0.000 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 

= ⋅ Mc,Rd : 1.063 t·m 

Donde: 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple. 

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. Wpl,y : 39.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :
2669.7

7 kp/cm²

= γ

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2) 

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas. 

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer: 

= ≤η
η : 0.107

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.743 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 

= ⋅ Vc,Rd : 6.936 t

Donde: 

Av: Área transversal a cortante. Av : 4.50 cm² 

= ⋅

Siendo: 

h: Canto de la sección. h : 100.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 4.50 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :
2669.7

7 kp/cm²

= γ

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5) 

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

< ⋅ ε
η

19.2
0 < 55.46

Donde: 

λw: Esbeltez del alma. λw : 19.20

=λ

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46

= ⋅ ε
η

λmax

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del material. η : 1.20

ε: Factor de reducción. ε : 0.92

=ε

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia. fref :
2395.5

1 kp/cm²

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia 
de cálculo a cortante Vc,Rd.

≤ 0.619
t ≤ 3.468

t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.213 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+1.5·US. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.619 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 6.936 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011)

Estado 
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.213 m 
λw ≤ λw,máx
Cumple 

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.275 m 
η = 44.6 

MEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0 m 
η = 10.7

VEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.213 m 
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 44.6

Notación: 
⎯λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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LLISTATS PERFIL IP-100 SEGONS NRE-AEOR-93
1.- Datos de obra: Vigueta Metálica IPN 100 según NRE

1.1.- Normas consideradas 
Aceros laminados y armados: EAE 2011

Categoría de uso: Azoteas, viviendas y hoteles 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Acero 
laminado 

EAE
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m

Desplazamientos Acciones características 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación 

≥

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

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γGj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde: 

Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 

Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Desplazamientos 

Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000

1.2.2.- Combinaciones 

Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
PAVIMENT PAVIMENT 
FORJAT FORJAT 
ENVANS + US ENVANS + US

E.L.U. de rotura. Acero laminado 
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Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS + US

1 1.00
0 1.000 1.000   

2 1.35
0 1.000 1.000   

3 1.00
0 1.350 1.000   

4 1.35
0 1.350 1.000   

5 1.00
0 1.000 1.350   

6 1.35
0 1.000 1.350   

7 1.00
0 1.350 1.350   

8 1.35
0 1.350 1.350   

9 1.00
0 1.000 1.000 1.500 

10 1.35
0 1.000 1.000 1.500 

11 1.00
0 1.350 1.000 1.500 

12 1.35
0 1.350 1.000 1.500 

13 1.00
0 1.000 1.350 1.500 

14 1.35
0 1.000 1.350 1.500 

15 1.00
0 1.350 1.350 1.500 

16 1.35
0 1.350 1.350 1.500 

Desplazamientos 

Comb. PP PAVIMENT FORJAT ENVANS + US

1 1.00
0 1.000 1.000   

2 1.00
0 1.000 1.000 1.000 

2.- Estructura 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 

Referenci
a

Coordenadas Vinculación 
exterior Vinculación 

interior X
(m) 

Y
(m) 

Z
(m) Δx Δy Δz θx θy θz

N1 0.00
0

0.00
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

N2 0.00
0

2.55
0

0.00
0 X X X - - - Empotrado 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material 

E
(kp/cm²) ν G

(kp/cm²)
fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designació
n

Acero 
laminado S275 2140672.

8
0.30

0
825688.

1 2803.3 0.00001
2

7.85
0
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Materiales utilizados 
Material 

E
(kp/cm²) ν G

(kp/cm²)
fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designació
n

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra

(Ni/Nf
)

Pieza
(Ni/Nf

)
Perfil(Serie) 

Longitu
d

(m) 
βxy βxz

LbSup.
(m) 

LbInf.
(m)Tipo Designació

n

Acero 
laminado S275 N1/N2 N1/N2 IPN-160 

(IPN) 2.550 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de 
pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²)

Iyy
(cm4) 

Izz
(cm4) 

It
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 IPN-160, (IPN) 22.80 10.54 7.99 935.00 54.70 5.40 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 
mismas. 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 
Material Pieza

(Ni/Nf
)

Perfil(Serie) 
Longitu

d
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso
(kg) Tipo Designació

n

Acero 
laminado S275 N1/N2 IPN-160 

(IPN) 2.550 0.006 45.6
4

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 
Material 

Seri
e Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designació
n

Perfil
(m) 

Serie
(m) 

Materia
l

(m) 

Perfil
(m³) 

Serie
(m³) 

Materia
l

(m³) 

Perfil
(kg) 

Serie
(kg) 

Materia
l

(kg) 

S275 

IPN 

IPN-160 2.55
0

0.00
6

45.6
4

2.55
0

0.00
6

45.6
4

Acero 
laminado 2.550 0.006 45.64 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a 
pintar 
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Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m) 

Longitud
(m) 

Superficie
(m²) 

IPN IPN-160 0.603 2.550 1.539 

Total 1.539 

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

−  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
−  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
−  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento 

de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

'L1', 'L2': 

−  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
−  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo 

inicial de la barra y la posición donde termina la carga. 

Unidades: 

−  Cargas puntuales: t 
−  Momentos puntuales: t·m. 
−  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
−  Incrementos de temperatura: °C. 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posició

n Dirección 

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.01
8 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 PAVIMENT Uniforme 0.05
6 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 FORJAT Uniforme 0.10
1 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

N1/N2 ENVANS + US Uniforme 0.16
8 - - - Globale

s
0.00

0
0.00

0
-

1.000

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.062 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.193 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.349 0.000 0.000 

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.580 0.000 0.000 

N2 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.062 0.000 0.000 

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.193 0.000 0.000 

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.349 0.000 0.000 

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 0.580 0.000 0.000 

2.3.1.1.2.- Combinaciones 
Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -0.604 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 -1.184 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.00

0 0.604 0.000 0.000 

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.00
0 1.184 0.000 0.000 

2.3.1.1.3.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referenci
a

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx 
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 -1.184 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 -0.604 0.000 0.000 

N2 Desplazamiento
s Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.00

0 0.604 0.000 0.000 

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.00
0 1.184 0.000 0.000 

2.3.1.2.- Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Hipótesis 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referenci
a Descripción 

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.02
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.07
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.12
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.21
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Peso propio 0.00
0

0.00
0

0.02
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  PAVIMENT 0.00
0

0.00
0

0.07
1

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.12
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  ENVANS + US 0.00
0

0.00
0

0.21
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

2.3.1.2.2.- Combinaciones 
Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.22

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.23
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.26
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.28
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.30
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.31
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.34
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.35
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.56
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.57
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

d

c./Martínez de la Rosa  nº.34-36  Local 1 – 08012 Barcelona
Tel. 609.77.43.49 – 93.624.10.38

e-mail: estudi-xv@coac.net

Informe Estat Actual Estructura Antic Hospital Esperit Sant    379E14

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.60
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.62
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.64
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.65
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.68
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.70
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.22
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.43
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00

0
0.00

0
0.22

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.23
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.26
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.28
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.30
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.31
4

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.34
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.35
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.56
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.57
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.60
9

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.62
2

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.64
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.65
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.68
6

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    1.6·PP+1.6·PAVIMENT+1.6·FORJAT+1.6·ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.70
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno PP+PAVIMENT+FORJAT 0.00
0

0.00
0

0.22
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

    PP+PAVIMENT+FORJAT+ENVANS+US 0.00
0

0.00
0

0.43
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.1.2.3.- Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

N1 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.22

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.70
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.22
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.43
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

N2 Hormigón en 
cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.00

0
0.00

0
0.22

3
0.00

0
0.00

0
0.00

0
Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.70
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.00
0

0.00
0

0.22
3

0.00
0

0.00
0

0.00
0
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Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción Rx 
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx 
(t·m)

My 
(t·m)

Mz 
(t·m)

Valor máximo de la 
envolvente 

0.00
0

0.00
0

0.43
7

0.00
0

0.00
0

0.00
0

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.3.2.1.1.- Hipótesis 
Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

N1/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.023 -0.019 -0.011 -0.008 0.000 0.008 0.011 0.019 0.023 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.004 0.011 0.013 0.015 0.013 0.011 0.004 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PAVIMENT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.071 -0.059 -0.036 -0.024 0.000 0.024 0.036 0.060 0.071 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.014 0.034 0.040 0.046 0.040 0.034 0.014 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.129 -0.107 -0.064 -0.043 0.000 0.043 0.064 0.107 0.129 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.025 0.062 0.073 0.082 0.073 0.062 0.025 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ENVANS + US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.214 -0.178 -0.107 -0.071 0.000 0.071 0.107 0.179 0.214 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.042 0.102 0.121 0.137 0.121 0.102 0.042 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.2.- Combinaciones 
Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

N1/N2 Acero 
laminado PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.223 -0.186 -0.111 -0.074 0.000 0.074 0.111 0.186 0.223 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.043 0.107 0.126 0.142 0.126 0.107 0.043 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.231 -0.192 -0.115 -0.077 0.000 0.077 0.115 0.192 0.231 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.045 0.110 0.131 0.147 0.131 0.110 0.045 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.248 -0.207 -0.124 -0.083 0.000 0.083 0.124 0.207 0.248 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.048 0.119 0.141 0.158 0.141 0.119 0.048 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.256 -0.213 -0.128 -0.085 0.000 0.085 0.128 0.213 0.256 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.050 0.122 0.145 0.163 0.145 0.122 0.050 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.268 -0.223 -0.134 -0.089 0.000 0.089 0.134 0.223 0.268 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.052 0.128 0.152 0.171 0.152 0.128 0.052 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.276 -0.230 -0.138 -0.092 0.000 0.092 0.138 0.230 0.276 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.054 0.132 0.156 0.176 0.156 0.132 0.054 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.293 -0.244 -0.147 -0.098 0.000 0.098 0.147 0.244 0.293 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.057 0.140 0.166 0.187 0.166 0.140 0.057 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.301 -0.251 -0.151 -0.100 0.000 0.100 0.151 0.251 0.301 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.059 0.144 0.171 0.192 0.171 0.144 0.059 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.544 -0.454 -0.272 -0.181 0.000 0.181 0.272 0.454 0.544 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.106 0.260 0.308 0.347 0.308 0.260 0.106 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.552 -0.460 -0.276 -0.184 0.000 0.184 0.276 0.460 0.552 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.108 0.264 0.313 0.352 0.313 0.264 0.108 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.569 -0.474 -0.285 -0.190 0.000 0.190 0.285 0.474 0.569 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.111 0.272 0.323 0.363 0.323 0.272 0.111 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra
Combinación 

Esfuerzo
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

Vz -0.577 -0.481 -0.289 -0.192 0.000 0.192 0.289 0.481 0.577 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.112 0.276 0.327 0.368 0.327 0.276 0.112 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.589 -0.491 -0.295 -0.196 0.000 0.196 0.295 0.491 0.589 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.115 0.282 0.334 0.376 0.334 0.282 0.115 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.597 -0.498 -0.299 -0.199 0.000 0.199 0.299 0.498 0.597 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.116 0.286 0.339 0.381 0.339 0.286 0.116 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.614 -0.512 -0.307 -0.205 0.000 0.205 0.307 0.512 0.614 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.120 0.294 0.348 0.392 0.348 0.294 0.120 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vz -0.622 -0.519 -0.311 -0.207 0.000 0.207 0.311 0.519 0.622 

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

My 0.000 0.121 0.298 0.353 0.397 0.353 0.298 0.121 0.000 

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.1.3.- Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de 
combinación Esfuerzo

Posiciones en la barra 

0.000 m 0.213 m 0.637 m 0.850 m 1.275 m 1.700 m 1.912 m 2.337 m 2.550 m

N1/N2 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Vzmín -0.622 -0.519 -0.311 -0.207 0.000 0.074 0.111 0.186 0.223 

Vzmáx -0.223 -0.186 -0.111 -0.074 0.000 0.207 0.311 0.519 0.622 

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mymín 0.000 0.043 0.107 0.126 0.142 0.126 0.107 0.043 0.000 

Mymáx 0.000 0.121 0.298 0.353 0.397 0.353 0.298 0.121 0.000 

Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.3.2.2.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 

Origen de los esfuerzos pésimos: 

−  G: Sólo gravitatorias 
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−  GV: Gravitatorias + viento 
−  GS: Gravitatorias + sismo 
−  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se cumple que η ≤ 100 %. 

Comprobación de resistencia 

Barra η
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N

(t)
Vy 
(t)

Vz 
(t)

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 10.93 1.275 0.000 0.000 0.000 0.000 0.397 0.000 G Cumple 

2.3.2.3.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos extremos del grupo de flecha.

Flechas 

Grupo

Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy

Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2
0.000 0.00 1.275 0.99 0.000 0.00 1.275 0.48
- L/(>1000) 1.275 L/(>1000) - L/(>1000) 1.275 L/(>1000) 

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Barra N1/N2 

Perfil: IPN-160 
Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy(1)

(cm4) 
Iz(1)

(cm4)
It(2)

(cm4)

N1 N2 2.550 22.80 935.00 54.70 5.40 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

β 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 2.550 2.550 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
β: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer: 

≤ 22.38 ≤ 257.52 

Donde: 

hw: Altura del alma. hw : 141.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.30 mm
Aw: Área del alma. Aw : 8.88 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 7.03 cm² 
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k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30

E: Módulo de elasticidad. E :
214067

3 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 2803.26 kp/cm²

Siendo: 

=

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer: 

= ≤η
η : 0.109

Para flexión positiva: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 1.275 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US. 

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 0.397 t·m 

Para flexión negativa: 

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

- : 0.000 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por: 

= ⋅ Mc,Rd : 3.631 t·m 

Donde: 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple. 

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. Wpl,y : 136.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :
2669.7

7 kp/cm²

= γ

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2) 

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas. 

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer: 

= ≤η
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η : 0.040

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.622 t

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por: 

= ⋅ Vc,Rd : 15.537 t

Donde: 

Av: Área transversal a cortante. Av : 10.08 cm² 

= ⋅

Siendo: 

h: Canto de la sección. h : 160.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 6.30 mm

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :
2669.7

7 kp/cm²

= γ

Siendo: 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5) 

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

< ⋅ ε
η

22.3
8 < 55.46

Donde: 

λw: Esbeltez del alma. λw : 22.38

=λ

λmáx: Esbeltez máxima. λmáx : 55.46

= ⋅ ε
η

λmax

η: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen plástico debida al endurecimiento por deformación del material. η : 1.20

ε: Factor de reducción. ε : 0.92

=ε

Siendo: 

fref: Límite elástico de referencia. fref :
2395.5

1 kp/cm²

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27) fy :
2803.2

6 kp/cm²

Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia 
de cálculo a cortante Vc,Rd.
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≤ 0.519
t ≤ 7.769

t

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.213 m del nudo N1, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·PAVIMENT+1.35·FORJAT+1.5·ENVANS+US. 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.519 t

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 15.537 t

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011)

Estado 
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 N.P.(1)
x: 0.213 m 
λw ≤ λw,máx
Cumple 

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 1.275 m 
η = 10.9 

MEd = 0.00 
N.P.(3)

x: 0 m 
η = 4.0

VEd = 0.00 
N.P.(4)

x: 0.213 m 
η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 

N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 10.9

Notación: 
⎯λ: Limitación de esbeltez 
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
η: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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8- ANÀLISIS DE LES PATOLOGIES OBSERVADES 

La realització de l’anàlisi es fa sota la premissa de que l’aparició de símptomes patològics 

representats per lesions (fissures, escrostonaments, humitats, etc.) ja siguin estructurals o no,han 

de quedar justificades per anomalies detectades a nivell de disseny i/o càlcul dels elements afectats, 

limitacions dels materials, paranys comesos durant el procés d’execució, o falta de manteniment 

durant el seu ús. 

En principi es parteix de la consideració de que tota comprovació ajustada a un model contrastat en 

la normativa que defineix d’incompliment d’una disposició d’aquesta, justifica de per si l’aparició d’un 

dany. 

L’esmentada anàlisi es fa en base a les dades subministrades de projecte, la patologia observada i 

els estudis realitzats. A aquest respecte s’ha de refermar en el desconeixement del resultat final de 

l’execució d’alguns detalls constructius, pel que les observacions i assaigs realitzats han estat 

determinants per a definir l’obra realment construïda i procedir a la seva anàlisi, amb les limitacions 

lògiques, conseqüència del nivell d'exhaustivitat del mostreig efectuat. 

A continuació es procedeix a la classificació de les principals tipologies de les lesions detectades, 

catalogades i descrites en el cinquè capítol d’aquest informe, amb la finalitat de clarificar el més 

possible les causes que produeixen patologia i avaluar el seu risc. 

8.1 LESIONS RELACIONADES AMB LA CORROSIÓ D’ELEMENTS D’ACER: 

La degradació progressiva dels elements d’acer, tant interiors com exteriors, i tant estructurals com 

no, que presenten processos de corrosió en major o menor mesura. 

En el cas que ens ocupa podem veure que la totalitat de les biguetes metàl·liques tenen un principi 

d’oxidació degut principalment a la humitat ambiental, aquest fet no es preocupant a hores d’ara 

però si que s’hi te que intervenir per aturar el procés i no agreujar l’element resistent. 

Si que es preocupant en canvi, a les zones humides on el procés d’oxidació esta en avançat estat 

de descomposició del element metàl·lic arriben al estat d’exfoliació, amb la conseqüent pèrdua de 

secció resistent. 

Òbviament el grau de degradació és directament proporcional a la seva exposició als agents 

atmosfèrics, veient-se molt més deteriorats aquells que presenten exposició a l’aigua (cicles de 

mullat-assecat). Cap dels elements observats mostren, a hores d’ara, una protecció específica a 

mode de pintura, més enllà d’aquells elements que estan revestits, concretament les base de les 

biguetes, quan estan revestides, o els falsos sostres que oculten els forjats.  
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La corrosió de l’acer es produeix, com es conegut, en reaccionar el ferro amb l’oxigen de 

l’atmosfera, formant òxid fèrric. Aquesta implica la formació de capes d’òxid, amb un augment de 

volum i una pèrdua de la secció resistent. 

Al cas que ens ocupa, s’estan produint diferents efectes preocupants: 

En primer lloc, les pèrdues de secció d’elements i els increments de volum d’encastaments que 

estan provocant el trencament d’altres elements. Malauradament, cap d’aquest dos efectes es 

reversible, més enllà de la substitució de l’element, tenint en compte, per exemple, que no és 

possible la part d’un element encastat que s’està corroent. 

8.2 ESQUERDES DERIVADES DE MANCANCES ALS ELEMENTS DE REPARTIMENT DE 

CÀRREGUES: 

A nivell més secundari en quant a nombre i tipologia de lesions, trobem esquerdes que també 

afecten als murs i (tant de façana com interiors) les façanes que tenen com a causa principal la 

insuficiència o mancança d’interposició d’un element de transició entre els elements resistents i els 

murs. En carregar directament l’element resistent sobre el mur es produeix una concentració de 

càrregues que fa que aquest punt sigui més susceptible d’esquerdar-se. 

Aquest tipus d’esquerdes les trobem o bé als recolzaments de biguetes/jàsseres o a l’entorn 

d’alguna llinda de finestra o porta. En aquest segon cas es poden confondre amb les esquerdes 

derivades de l’assentament diferencial de l’element. 

D’acord amb la construcció de l’època, moltes de les llindes/arcs de repartiment són de volta de 

maó, sense haver-se identificat (en general), pel sistema constructiu, altres elements de repartiment, 

ni al recolzament dels sostres ni a la formació de buits a murs resistents. 

És important tenir en compte aquesta tipologia, doncs cal intervenir sobre els elements de 

repartiment, o interposar-ne de nous, per tal de preservar la integritat del mur/façana. 

8.3 PROSES DEGENERATIU DELS MATERIALS 

A les façanes de obra de fabrica, mes concretament a la part superior de la mateixa, a les peces de 

maó vist s’observa un grau de degradació que podria respondre a una o una combinació de les 

següents causes: 

D’una banda mancances al propi material: 

- Excés de porositat. 

- Alta absorció de l’aigua ambiental i de pluja. 
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- Presència de nòduls de calç, que s’expandirien amb la humitat absorbida trencant la peça 

- Una mala cocció de la peça, que afavoreixi el seu desgast per part dels agents atmosfèrics. 

D’altre banda l’efecte d’una exposició a cicles de glaç desglaç  

En qualsevol cas, es tracta d’un problema localitzat, que fa pensar que es limita a les peces d’una 

zona concreta per tractar-se de peces diferents a la resta, fet que localitzaria el problema. 

Els junts de l’obra vista de la façana de manera localitzada, s’han buidat progressivament. Tot 

sembla indicar que es tracta de procés erosiu del material (morter) que es derivaria de mancances 

en una doble vessant: Dosificació i Aplicació. 

Una dosificació pobre en calc o una mala reacció química derivada de la absorció de part de l’aigua 

de la barreja per la peca ceràmica en el moment de la col·locació, o mes probablement la 

combinació dels dos factors estarien facilitant la disgregació del morter amb el sol efecte de l’aigua i 

els cicles higromètrics normals. 

8.4 FILTRACIONS D’AIGUA: 

Les filtracions observades troben la seva justificació en dues causes. La primera d’elles, bastant 

destacable, és la fuita d’aigua de les canalitzacions d’aigua verticals (baixants), Aquesta és prou 

evident i, observant la aparença de les taques existents i la degradació del revestiment, tot indica 

que ha estat activa molt de temps. 

Les altres filtracions són derivades de filtracions d’aigua a través de les cobertes.  

En conjunt tot sembla indicar que la impermeabilització de les cobertes ha superat de molt la seva 

vida útil i ha estat reparada puntualment a diferents zones degut a l’existència de filtracions al llarg 

dels anys. Les filtracions es produeixen aprofitant paviments esquerdats (com succeeix al terrat de 

la zona est, o al junts amb l’ampit, a les zones de bunera, etc). Per altra banda el trencament de les 

teules àrab de la coberta inclinada ha produït filtracions que han estat les causant de les taques 

d’humitat per filtració d’aigua als forjats. 

Finalment, existeixen indicis de presencia d’humitats a les parts baixes dels murs, derivades de 

l’ascens d’aigua als murs per efecte de la capil·laritat. Aquest efecte esta minimitzat per la presencia 

de l’arrambador de pedra exterior. 

8.5 EMPENTES HORITZONTALS 

Aparició d’esquerdes a l’obra de fabrica de les cantonades on recolzen les encavallades de coberta 

degut als esforços horitzontals que es produeixen per acció de les carreges sobretot de vent i sisme. 

Aquest tipus de patologia es molt freqüent en edificis de l’apoca ja que pel sistema constructiu no es 
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construïen cèrcols perimetrals que dotessin als forjats de rigidesa i monolitisme, actuat cada element 

de forma independent. Aquest tipus de solució provoca que totes les empentes horitzontals tenen que 

suportar-la l’obra de fabrica treballant a flexió, aquests elements treballen be a comprensió, però no a 

flexió, donant com a resultat el trencament de les peces de maó massís. 

9- CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

De l’anàlisi de la patologia observada i dels estudis, assaigs, anàlisi i comprovacions realitzats al 

llarg d’aquest informe, es pot concloure amb el que a continuació s’indica: 

1.- Respecte a les lesions per oxidació dels materials metàl·lics es recomana una neteja i 

protecció de la totalitat de les biguetes. En els casos que el procés d’oxidació ja ha iniciat 

l’exfoliació del perfil amb la seva pèrdua de secció resistent, es recomana la substitució funcional 

o parcial del mateix segons els grau de deteriorament. 

2-. Respecte als recolzaments de les biguetes metàl·liques directament sobre el mur de fabrica, 

en els casos que no s’ha iniciat el procés d’oxidació no comporta cap tipus de problema, al 

iniciar-se l’oxidació i l’augment de volum, al tractar-se d’un element confinat i sense cap element 

de transició de carregues trenca el recolzament, es recomana l’execució de daus de formigó sota 

dels elements que es repararan. 

3-. Respecte a la degradació dels materials es recomana l’aplicació d’una imprimació de 

protecció. 

4.- Respecte a les filtracions d’aigua la recomanació es substituir els elements de teula trencats o 

esquerdats de la coberta a la zona de les encavallades, a la zona de coberta plana la retirada 

dels elements d’impermeabilització obsolets i refer d’impermeabilització i col·locació d’un acabat 

ceràmic o similar. 

Substitució de tots els baixants d’uralita per baixants de PVC. 

5.- Respecte a les empentes horitzontals de la coberta es recomana la execució d’un lligat interior 

mitjançant perfileria metàl·lica de les cantonades per tal de minimitzar els efectes. 

6.- Amb aquest resultat podem concloure que els forjats en conjunt poden suportar una 

sobrecarrega d’us de 200 Kg/m2. Contant amb la normativa de Rehabilitació, en cas de tenir que 

complir amb el CTE es tindria que reforçar el tram de biguetes metàl·liques IPN 160. 
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7-  Al estar la biguetes de formigó totalment carbonatades amb el perill d’oxidació de les 

armadures es tindrà que realitzar un tractament anticarbonatació a tots els forjats amb biguetes 

de formigó. 

8.- El forjat de la nau central de biguetes IPN-160, es troba al seu límit de deformació, si fos 

necessari un canvi d’us, haurà de complir la normativa vigent, i podria  ser necessari un reforç 

d’aquestes biguetes, segons el ús final. 

L’estructura metàl·lica calculats a la apoca en que es va construir l’edifici solsamènt es 

dimensionava a Tensió i no a Deformació, fet evidenciat a les comprovacions anteriorment fetes, 

ja que a tensió els elements van molt sobrats però en quant a deformació estem al límit de fletxa 

L/300 permès per la normativa de rehabilitació amb deformacions per sobre del 1 cm. 

        Barcelona, a 26 d’octubre de 2014 

              
         Francesc Xavier Saura Manich  

               Arquitecte Consultor d’Estructures 
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10- PLÀNOLS 
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A01 - A10 - ESTAT ACTUAL 
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E01 - E06 – ESTRUCTURA 
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P01 – P08 – PATOLOGIA 
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S01 –S04 - FALSOS SOSTRES 
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F01 – F07  - FOTOGRAFIES 
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ANNEX I – GEORRADAR 



SERVICIO DE GEOFÍSICA APLICADA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DEL TERRENO, CARTOGRÁFICA Y GEOFÍSICA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE GEORRADAR PARA LA CONTRIBUCIÓN AL 
CONOCIMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL 
HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT, SITO EN EL T.M. DE SANTA COLOMA DE 
GRAMENET (BARCELONA) 



Aplicación de técnicas de georradar para la contribución al conocimiento de la cimentación del antiguo edificio 
de l’ Hospital de l’Esperit Sant sito en el T.M. de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
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1.-ANTECEDENTES 

La Empresa consultora COTCA, S.A. y el Servicio de Geofísica Aplicada de la Universitat Politècnica 
de Catalunya han llevado a cabo un estudio de  aplicación de técnicas geofísicas de georradar que 
ayuden al conocimiento de la cimentación del antiguo Hospital de l’Esperit Sant sito en término 
municipal de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).  

En la Figura 1, se presenta una foto aérea donde se ubica el edificio investigado. 

Figura 1. En la imagen se señala, mediante un círculo rojo, la ubicación del edificio de l’Hospital de l’Esperit Sant. 

La Figura 2 muestra el edificio objeto de este estudio. 

Figura 2. Aspecto del edificio que ocupo el Hospital de l’Esperit Sant. 

Las Figuras 3a y 3b presentan el estado de las dependencias del hospital.  Desde estas, se efectúa la 
exploración cuya finalidad es ayudar a determinar la cimentación del antiguo edificio hospitalario. 

(a) 

(b) 

Figuras 3a y 3b.  Imágenes del estado de las dependencias y de la apertura de alguna de las sellas que cierran las entradas 
del hospital. Con este procedimiento se efectúa el estudio de las cimentaciones existentes. 
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2.- PLANTEAMIENTO Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los  trabajos de campo se desarrollaron durante el día 23 de Septiembre de 2014, y consistieron en la 
realización de 16 perfiles de georradar. 

En el apartado 3, se relacionan los equipos de campo y de gabinete utilizados para la realización de este 
estudio.

En el apartado 4, se presenta una descripción básica de los principios de la prospección geofísica 
mediante técnicas de georradar de subsuelo. 

En el apartado 5, se presentan, en forma gráfica, los resultados obtenidos por los perfiles de georradar 
efectuados. 

En el apartado 6, se presentan las conclusiones más importantes que se desprenden de este estudio. 

3.- EQUIPOS UTILIZADOS 

La instrumentación empleada para la realización de este estudio mediante las técnicas de georradar, ha 
sido la siguiente: 

- Sistema digital de georradar de registro continuo modelo SIR-3000, de la firma Geophysical 
Survey System, Inc (GSSI). 

- Antena modelo 5104 con una frecuencia central de 400 MHz, de la firma GSSI. 

- Rueda marcadora modelo 620 de 12” de diámetro de la firma GSSI. 

- Programa RADAN 7 para el análisis y tratamiento 2-D de señales de georradar, de la firma 
GSSI.

- PC’s como soporte informático e impresoras de color como salida gráfica. 

En las Figuras 4 y 5 se muestran los equipos de campo utilizados en la realización de los perfiles de 
georradar. 

Figura 4. La fotografía muestra, en primer término, la antena de 400 MHz,  con su rueda marcadora de distancias. 

Figura 5. La imagen muestra el sistema digital de georradar de registro continuo SIR-3000, de GSSI. 
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4.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE GEORRADAR 

Los principios de la técnica aplicada, brevemente, son los que siguen. 

El georradar utiliza impulsos electromagnéticos de muy corta duración, 1-60 nanosegundos (ns =10-9

segundos), en la banda de VHF/UHF (15-2600 MHz), que se repiten con una frecuencia de 50 KHz. 

Estos impulsos se agrupan en paquetes de ondas compuestos por 1.000-15.000 de ellos. Cuando, 
mediante la antena emisora, se generan dichos impulsos, éstos, en su trayectoria a través del subsuelo, 
pueden encontrarse con un cambio de estrato geológico o cultural, oquedades, objetos, humedades o 
niveles freáticos, etc.; en definitiva, lo que detectan es un cambio en las propiedades eléctricas de los 
medios en que se propagan. Esto produce que parte de la energía se refleje y sea recogida por la antena 
receptora, mientras que el resto continúe su camino por el interior del subsuelo o estructura (ver Figura 
6).

Figura 6. Reflexiones en diversos puntos del subsuelo, el principio es aplicable a la exploración de cualquier estructura 
desde una de sus caras libres. 

La antena receptora incorpora un circuito electrónico, “demodulador”, conectado al circuito electrónico 
de amplificación y recepción; una vez que las reflexiones la alcanzan, este circuito convierte el pulso 
electromagnético de alta frecuencia en otro de banda de audiofrecuencia que es enviado a través de un 
cable coaxial altamente apantallado a la unidad central, donde la señal es reconstruida, procesada y 
almacenada. 

La unidad central incorpora un sistema de almacenamiento masivo de datos y una pantalla de 
visualización en tiempo real donde se reproduce la señal que se va recibiendo. 

Cada impulso que se recibe se materializa en una traza, con lo cual al mover la antena sobre la 
superficie del terreno o de la estructura se puede obtener un registro continuo que refleja la estratigrafía 
y/o la existencia de anomalías en el subsuelo o en el interior de la estructura explorada. 

La Figura 7 esquematiza la realización del proceso citado. Cuando la señal se recibe en la consola de 
control, ésta le aplica una ventana de amplitudes, cuyo tamaño y colorido decide el operador. Las 
amplitudes que rebasen la ventana establecida aparecen en la pantalla. El resultado es un registro 
(radargrama), donde el eje de abscisas corresponde al desplazamiento de la antena sobre el terreno o 
estructura, o movimiento lateral, y el eje de ordenadas refleja el tiempo invertido por el pulso en 
recorrer el camino antena-reflector-antena, también llamado tiempo doble de reflexión, cuya unidad es 
el nanosegundo. 

Si se determina la velocidad de propagación del medio investigado, o su constante dieléctrica relativa, 
la escala vertical de tiempos se puede convertir en escala de profundidad (metros). 

Figura 7. Proceso de registro de las reflexiones electromagnéticas en el georradar. 
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La Figura 8 muestra la ventana de amplitudes-colores empleada en el análisis de los radargramas 
presentados en este estudio. 

Figura 8. Ventana de amplitudes vs. colores (número 1) , aplicada en la interpretación de los radargramas.

5.- RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE GEORRADAR.

Los resultados incluidos en este apartado corresponden a los 16 perfiles de georradar efectuados. 

Los radargramas que se incluyen en este apartado, se obtienen a partir de los radargramas originales 
obtenidos en el campo, una vez se les ha aplicado a éstos una serie de técnicas de análisis de señales de 
georradar para favorecer o evidenciar la existencia de heterogeneidades, que actúan como reflectores de 
las señales electromagnéticas. 

A continuación comentamos brevemente la técnica de análisis aplicada en este estudio. 

a) Las redes de instalaciones eléctricas y las señales radioeléctricas inducen parásitos en el sistema 
que deben ser minimizados mediante el empleo de filtros selectivos a las frecuencias parásitas, 
obteniendo así una mejora en la relación señal-ruido de las reflexiones procedentes del medio 
investigado. Para corregir este fenómeno se aplica un filtrado paso banda vertical de respuesta 
infinita. 

b) Para eliminar las posibles reflexiones múltiples, se aplican técnicas de deconvolución 
desarrolladas específicamente para el proceso de señales de georradar. 

c) Para colapsar las posibles difracciones a su punto origen, se aplica la técnica de la migración de 
Kirchhoff.

Los resultados se presentan en forma gráfica, como radargramas comentados.  

En el plano de la página siguiente se ubican los perfiles de georradar efectuados y  se señala la 
detección de los muros de fachadas, medianeras, muretes-riostras, así como de la posible existencia de 
otros reflectores de interés y susceptibles de ser investigados
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6.- CONCLUSIONES

1.- Del análisis de los radargramas de los perfiles correspondientes se determina la profundidad de 
cimentación de los muros de fachadas, medianeras y riostras integrantes de la estructura de cimentación 
del edificio del antiguo l’Hospital de l’Esperit Sant sito en el T.M. de Santa Coloma de Gramenet. 

2.- Por debajo del solado de planta baja se advierte una capa de aproximadamente 1 metro de espesor 
formada por terreno muy heterogénero, denominado en los radargramas “forjado sanitario” y dispuesto 
seguramente para aislar la solera de la humedad subterránea. 

3.- Se han observado reflexiones muy intensas de la señal del georradar, atribuibles “a priori” a un 
cambio de humedad del subsuelo. Ésta variación de la humedad puede ser imputada a un cambio lateral 
de la geología o asociada a una estructura subterránea, natural o antrópica, que modifique las 
condiciones de drenaje del subsuelo.

4.- Se recomienda efectuar catas y calas que ratifiquen los resultados obtenidos mediante la técnica 
geofísica del georradar. 

En Barcelona a 30 de septiembre de 2014. 

El equipo de trabajo: 
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ANNEX II – ACTES DELS ASSAIGS REALITZATS 



PETICIONARI: 
OBRAL, SL 
Carrer Fluvià, 29 
Badalona

Ref.: 4451 
 Pàg.: 1 de 1 

Barcelona, 27 d’octubre de 2014.

DETERMINACIÓ DE LA FONDÀRIA DE CARBONATACIÓ 

1.- MATERIAL OBJECTE D’ASSAIG
Una mostra de formigó endurit, aportada pel peticionari el dia 10 d’octubre de 2014 
i referenciat per ell mateix com a “ tros de bigueta de formigó prefabricat de l’Antic 
Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet”.

2.- ASSAIG REALITZAT
Determinació de la fondària de carbonatació d’una mostra aportada de formigó, 
segons norma UNE 112-011-94. 
La solució de fenolftaleïna s’aplica sobre la superfície de la mostra obtinguda 
mitjançant tall mecànic en sec. 

3.- RESULTAT OBTINGUT 
Temps transcorregut des de l’aplicació de l’indicador fins a la realització de la 
mesura: 1 minut.  

La fenolftaleïna aplicada no reacciona sobre la superfície assajada, per tant el pH 
del formigó en aquesta zona és < 8. Això indica que aquesta mostra està totalment 
carbonatada. 

Fotografies de la mostra assajada 

Marc Tous Coll      Joan Ramon Rosell i Amigó  
Tècnic del Laboratori      Director del Laboratori 

PETICIONARI: 
OBRAL, SL 
Carrer Fluvià, 29 
Badalona

Ref.: 4451 
 Pàg.: 1 de 1 

Barcelona, 27 d’octubre de 2014. 

ASSAIG A TRACCIÓ D’UN TROS DE PERFIL METÀL·LIC 

1.- MATERIAL OBJECTE D’ASSAIG
Un tros de perfil metàl·lic aportat pel Peticionari el 10 d’octubre de 2014 i 
referenciat per ell mateix com a “ perfil metàl·lic de l’Antic Hospital Esperit Sant de 
Santa Coloma de Gramenet”.

2.- ASSAIG REALITZAT
Determinació del límit elàstic i la tensió de ruptura segons normes UNE vigents. 

3.- RESULTATS OBTINGUTS

Prov. 

Secció teòrica 
per càlcul (mm2) Càrrega de 

ruptura en N 
Càrrega límit 
elàstic en N 

Tensió de 
trencament 

en Mpa 

Tensió límit 
elàstic en 

Mpa

4451 11.74 x 5.56 24381 17880 373 274 
Observacions: Els valors de resistència a tracció i límit elàstic s’obtenen a partir dels valors dimensionals reals 

Fotografia 1: Proveta assajada 
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Marc Tous Coll      Joan Ramon Rosell i Amigó  
Tècnic del Laboratori       Director del Laboratori 
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Barcelona, 29 d’octubre de 2014. 

ASSAIG DE RESISTÈNCIA  A COMPRESSIÓ D’UN TROS DE PARET
 DE FÀBRICA DE MAÓ

1.-  MATERIAL OBJECTE D'ASSAIG
Una mostra de paret de fàbrica de maó massís, aportada pel peticionari el dia 10 
d’octubre de 2014, de dimensions aproximades 60 x 60 x 14 cm i referenciada per ell 
mateix com a “tros de paret de l’Antic Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de 
Gramenet”. La mostra rebuda al Laboratori estava partida en dos trossos. 

2.-  ASSAIG REALITZAT
Determinació de la resistència a compressió de la paret de fàbrica de maó aportada. 

3.-  METODOLOGIA D'ASSAIG 
Obtenció per tall amb serra de disc, d’una proveta de forma i dimensions adients. 
Recapçat de la proveta en les seves cares de pressió i comprovació de la seva alçària. 
Aplicació de la càrrega de forma contínua i determinació de la càrrega de ruptura. 
L’assaig es realitza amb una màquina hidràulica de compressió, marca Tonindustrie 
dotada d'un mòdul digital de control, a un escala de càrrega de 200.000 Kp. de capacitat 
màxima i una sensibilitat de 10 kp.  

4.-  RESULTATS OBTINGUTS 

Proveta Dimensions secció  
(mm)

Dimensions alçada 
 (mm) 

4451.1 298 x 140 315

4451.2 279 x 140 317

Proveta Càrrega inici 
fissuració

(N) 

Tensió en inici 
de fissuració 

(N/mm²) 

Càrrega de ruptura 
(N) 

Tensió de  
ruptura 

 (N/mm²) 
4451.1 270000 6.5 344400 8.2 

4451.2 198400 5.1 280600 7.2 

Marc Tous Coll      Joan Ramon Rosell i Amigó 
Tècnic del Laboratori      Director del Laboratori  
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Introducció 

Per dur a terme la redacció del projecte ha estat necessari conèixer els serveis existents la zona 
d’actuació. 

Fonts d’informació 

Per a l’obtenció dels serveis afectats s’han consultat dues fonts d’informació: 

- Fonts pròpies del Consorci del Besòs. 

- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

 

 
Fig. 1: Zona dels serveis afectats 

 

 

 

 

 

 

 

Dades 

 Aigua Potable 

S’ha consultat la informació de la xarxa d’aigua potable a les fonts pròpies del Consorci 
del Besòs i contrastat amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. D’aquesta forma, s’ha obtingut el traçat de les canonades d’aigua potable 
existent que afecten l’àmbit d’actuació. 

S’adjunta memorando i documentació gràfica facilitada per Agbar on s’indica que el ramal 
de més al nord del Pavelló B és de DN 60 i el ramal de més al sud DN 80. 

 Xarxa Elèctrica 

S’ha consultat la informació de la xarxa elèctrica de Fecsa a les fonts pròpies del 
Consorci del Besòs i contrastat amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet. D’aquesta forma, s’ha obtingut el traçat de la xarxa elèctrica 
existent, en la que s’observa que no hi ha afectació directa amb la xarxa dins de l’àmbit 
d’actuació. 

 Clavegueram 

Per a la xarxa de clavegueram, s’ha consultat a les fonts pròpies del Consorci del Besòs i 
contrastat amb la informació facilitada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
d’aquesta forma s’observa que hi ha una una canonada de diàmetre 400 existent en la 
que es podria fer la evacuació de l’edifici. 

 

S’adjunta a continuació la documentació gràfica confeccionada a partir de les fonts pròpies del 
Consorci del Besòs, on apareixen grafiades les xarxes d’aigua potable, la xarxa elèctrica i la 
xarxa de clavegueram. 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 

A
M

B
IT

  Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, 
secundari, universitari o formació professional. 

Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m h  28m h > 28m 

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides   R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis   EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales
protegides o passadissos 
protegits.

EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle  format pel pla de les 
façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 
façana quan tingui més de 18 m d’alçada.

C
O

B
ER

T
ES

 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  
Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 

Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 

L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m2

Zones d’usos subsidiaris: 
o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu i/o Comercial  > 500 m² 
o Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

S  4000 m² (8000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:

Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge. 
Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim.

Requeriments a garantir en funció de: 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani Plantes sobre rasant 
h 15m 15  h 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2.

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 
Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 
Vestíbul d’independència - SI SI 
Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 
Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1
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2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 

Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL

Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ Densitat d’ocupació 

(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1 persona / 1,5 m2 en aules ( excepte escoles infantils). 
 1 persona / 2 m2 en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.) 
 1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici. 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems. 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 

 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones 

habituals) 

Passadís protegit 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en 

escoles infantils i centres de primària) (0.80 
m si P  10 persones, usuaris habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa  10%  8%  6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h  14 m Per h  28 m S’admet en tot cas 

A  P / 160 E  3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Evacuació ascendent Per h  2.80 m 
Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 
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A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 
                                                 0,90 si P 50 persones 

                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades 
 Altura salvada  3.20 m (  2,10 m en escoles infantils i centres de primària). 

 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
 En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes. 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
H  280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil, 
primària i secundària) 
           Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                      (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

 sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.

Altura ascendent màxima 

 1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta 
 2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur 
 Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 

(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació  100 persones  
    (en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes) 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

Recorreguts d’evacuació: 
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m). 
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, 
cobertes...)< 75 m. 
- En altres: < 50m (* 62,5m). 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
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EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2

- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 

UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi - Per Sc > 5000 m2.
- Per Sc>2.000 m2 en locals de RISC ALT. 

Alarma (3) Per Sc > 1000 m2.

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4)
1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada  50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

Notes:

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 
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EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
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(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua.
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
(segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S 3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 oC
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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AN 8 ANNEX 8:   
FITXA DE JUSTIFICACIÓ DELS PARÀMETRES DEL DB SUA PER DONAR 

COMPLIMENT A LES EXIGÈNCIES DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I 

ACCESSIBILITAT 
 





 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

Referència de projecte PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DEL PAVELLÓ B DE L'ANTIC HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DEL PAVELLÓ B DE L'ANTIC HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT

                              DT – 3.2
(Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya)        Document TAAC 

Juny de 2012

DT-3 

CAMBRES HIGIÈNIQUES  . CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS     
D’ÚS PÚBLIC (en funció del tipus d’actuació) 

(CARÀCTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIÓ DE LA NORMATIVA AUTONÒMICA ACTUALITZADA)  

ESTABLIMENTS D'ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA o D'ÚS DOCENT

   Sense obres    Obres que modifiquen les cambres     
higièniques  (veure DT-1, punt 8)  

  Obres que modifiquen la distribució 
general  (veure DT-1, punt 8)  

ACTUACIÓ OBRES   Obres menors que no modifiquen la 
configuració de les cambres higiè-
niques ni la distribució general  

  Ampliacions del local 

ACTIVITAT 
Característiques de 

l'establiment  i de les 
cambres higièniques 

(5) (5) 

Sup < 100 m2  Sense requeriments específics Cambra higiènica "usable"   (1)  (2) 

100  Sup  250 m2 Sense requeriments específics Segons D.135/95  - Annex 2 -  (3) 

Activitat sense 
modificacions     

o                
Modificació sense 

canvi d'activitat    
(veure DT-1 

Terminologia) Sup > 250 m2 Sense requeriments específics Segons DB SUA   (4) 

Sup < 100 m2  Cambra higiènica "usable"  (1)  (2) Cambra higiènica "usable"   (1)  (2) 

100  Sup  250 m2 Segons D.135/95  - Annex 2 -  (3) Segons D.135/95  - Annex 2 -  (3) 
Canvi d'activitat 

(veure DT-1 
Terminologia)

Sup > 250 m2 Segons D.135/95  - Annex 2 - Segons DB SUA   (4) 

Sup < 100 m2  Cambra higiènica "usable"  (1)  (2) Cambra higiènica "usable"   (1)  (2) 

100  Sup  250 m2 Segons D.135/95  - Annex 2 -  (3) Segons D.135/95  - Annex 2 -  (3) 
Canvi d'ús     
(veure DT-1 

Terminologia)  

Sup > 250 m2 Segons DB SUA   (4) Segons DB SUA   (4) 

NOTES:          
    (1)  Cambra higiènica que compleix les condicions de l'annex a aquest document. 

    (2)  Els bars i restaurants amb capacitat > 50 places han de tenir cambra higiènica adaptada segons Decret 135/1995 

    (3)  Els bars i restaurants amb capacitat  50 places poden tenir una cambra higiènica adaptada "usable" 

    (4)  Es poden mantenir les cambres higièniques existents si compleixen D.135/95 i no es modifica la seva distribució (veure DT-1, punt 4). 

    (5)  Ateses les seves característiques, es consideren activitats amb permanència i que la cambra higiènica té caràcter d’ús públic. 

LLEGENDA:    

 Sense requeriments específics  

 Disposar, com a mínim, d'una cambra higiènica "usable" que compleixi les condicions de l'annex a aquest document 

 Disposar, com a mínim, d'una cambra higiènica adaptada que compleixi les condicions de l'apartat 2.4.3 de l'annex 2 del D.135/95

 Disposar de cambres higièniques accessibles (*) que compleixin les condicions de l'apartat 1.2.6 de la secció SUA9 del DB-SUA 

(*) Com a mínim una per cada grup de cambres higièniques que donin servei a zones diferents 



SU -8CTE Paràmetres del DB SU  exigències de
Seguretat d’Utilització
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

= 3105,5
Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DEL PAVELLÓ B DE L'ANTIC HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT

✔

Santa Coloma de Gramenet

4,00

25.000,00

4,00 25.000,00 0,200000

0,000733

0,000733

0,200000
1,00

✔

0,200000 0,000733

2,50

✔

1,00

✔

✔

3,00

✔

1,00

Sí

4,00

✔

2,00



  

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
Juny 2017

 

 

 

AN 9 ANNEX 9:   
FITXA DE JUSTIFICACIÓ DELS PARÀMETRES DEL DB HS PER DONAR 

COMPLIMENT A LES EXIGÈNCIES D’HABITABILITAT I SALUBRITAT 





HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

1

3

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

C
od

i T
èc

ni
c 

de
 l’

E
di

fic
ac

ió
 R

D
 3

14
/2

00
6 

, R
D

 1
37

1/
20

07
 i 

le
s 

se
ve

s 
co

rr
ec

ci
on

s 
 d

’e
rra

de
s 

(B
O

Es
 2

0/
12

/2
00

7 
i 2

5/
1/

20
08

)  
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

   
·  

 C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
 v

.3
   

 a
br

il 
20

08
 

HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ



Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin 
de manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de 
la combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Admissió d’aire 
de  l’espai exterior
(1)

Extracció de 
l’aire viciat (2)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2)

o bé 

o bé 

o bé 

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS DEL PAVELLÓ B DE L'ANTIC HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT

✔

✔

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ
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AN 10 ANNEX 10:   
PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 
2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 
3.1. Acer AP 500 S 
3.2. Acer AP 500 SD 

04. Armadures normalitzades (3) 
4.1. Acer ME 500 T 

05. Acer laminat per a estructures  

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 
 

Llegenda: 
(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 
(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 
(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 
 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de 
Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el 
DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat 
per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de 
juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris 
per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes 
de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva 
finalitat. Pot, en conseqüència, establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant 
la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o 
l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la 
Direcció Facultativa. 

L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al 
Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al 
promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que 
vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament d’aquesta, prèvia 
aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà 
de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 20 dies des del moment en que 
es van encarregar. El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 
les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini 
establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà 
responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual 
podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o 
compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits 
pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-
08. 

 
IDENTIFICACIÓ 
Material: HA/25/B/12/Ila,  

 
Situació en projecte i obra: p.e. fonaments ó tota l’obra ó segons plànols, etc. 
Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
Tipus de Control: Estadístic 

Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 

Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 

Control durant el subministrament:  
• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 

l’annex 21 de l’ EHE-08 
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 

Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 

Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 

 

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 
representant del Laboratori. 
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 
Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 

d’armat) 
Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
 
 

 
 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el 
certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 
característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la 
Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts 
a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 
Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 

d’armat) 
Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 

(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
 

Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el 
certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 
característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la 
Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts 
a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 
Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 

d’armat) 
Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

(1)  La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per 
tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en 
qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2)  Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 
32.2.c de l’EHE-08 

(3)  Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a 
l’article 32.2 de l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 
Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 
Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el 
certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 
característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la 
Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts 
a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP500S 
 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen 
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte. 
Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 
l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08). 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de 
la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per 
possibilitar la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de 
ferralla. 

 
 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 
Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és 
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures 
que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a 
l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
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En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i 
els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la 
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden 
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del 
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol 
cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 
32.2 de l’EHE-08 

 

3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP500SD
 

IDENTIFICACIÓ
Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 
Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 

plànols d’armat 
Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
 
 



  

PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I CANVI D’ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
Juny 2017

 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 
 

Control durant el subministrament:  
• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 

2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 
• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 

2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
 

Control desprès del subministrament: 
• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 

amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la 
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
 
 
 

 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el 
certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 
característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la 
Taula 32.2.c de l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts 
a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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4.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  
 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
 

 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el 
certificat, per tant la Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les 
característiques no certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts 
a l’article 32.2 de l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  
 

IDENTIFICACIÓ 
Material:  
Geometria:  
Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
 
Característiques mecàniques:  
. 
 
Característiques d’adherència:  
 
 
Característiques químiques:  
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria  
Accidental  

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament:  

 
 
Control durant el subministrament:  

 
 
Control desprès del subministrament:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ
Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conforme
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F de
CTE. 

Geometria: Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada) ó segon
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural 
 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ

Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de 

fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials 

emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
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Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de 
les especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, 
el número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del 
peticionari i identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin 
d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte 
i de  l’EHE-08  
  

 

 

 

7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ
Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització 

d’ús (RD 1630/1980) 
Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-
08. 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex 
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21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb 
els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació, 
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 

qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 

prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són 

correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió 

dels materials garanteix la seva traçabilitat. 

 
 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 
 
Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements d’entrebigat subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 

qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 

fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que 

permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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8 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Poliestirè extruït XPS 
Situació en projecte i obra: Coberta plana 
Marques, certificacions i altres distintius 
(si s’escau): 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 
Requeriments Genèrics 
Densitat ( ) (1) ** : p.e. 20 Kg/m3 
Gruix (1) : p.e. 50 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau) (2) : p.e. 0,5 KPa 
Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 
Conductivitat tèrmica ( ) ** : p.e. 0,04 W/mºK 
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (μ) ** : p.e. 100 adimensional 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (3) : p.e. Sí Sí/No 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *: p.e. B,d0,s2 --- 

Altres requeriments 
 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 

exigides al projecte 
 Reconeixement oficial del distintiu 
 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 Conductivitat tèrmica  
 Densitat aparent  
 Permeabilitat al vapor d’aigua  
 Absorció d’aigua  
 Resistència a la compressió 
 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 

freqüència necessaris dels controls. 

 
 

 

(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració 
d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser  35 Kg/m3 i el seu gruix  4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior 

de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo 

por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por 
inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda 
a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules 
inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**  Ajuda: 
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
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9 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible 
en funció del tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Llana mineral 
Situació en projecte i obra: Façanes 
Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  Amb marca AENOR 

Medioambiente 
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 
Requeriments Genèrics 
Densitat ( ) (si s’escau): p.e. 30 Kg/m3 
Gruix: p.e. 40 mm 
Resistència a la compressió (si s’escau) (1) : p.e. 0,5 KPa 
Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 
Aïllant no hidròfil (2) : p.e. Sí Sí/No 
Requeriments Acústics (DB HR) 
Resistivitat al flux de l’aire (si s’escau) (3): p.e. 5 KPa s/m2 
Rigidesa dinàmica (si s’escau) (3): p.e. 10 MN/m3 
Coeficient d’absorció acústica ponderat (�w) (si s’escau) (4): p.e. 0,17 --- 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc (si s’escau) (5) *: p.e. A2,s1, d0 --- 

Altres requeriments 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  
 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides 

al projecte 
 reconeixement oficial del distintiu 
 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 

 densitat aparent  
 absorció d’aigua  
 resistència a la compressió 
 coeficient d’absorció acústica 
 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
 
 

 
 
(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 

tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN  
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior 

de la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo 

por inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por 
inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals 
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per 

al control de la reverberació 
(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda 

a l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules 
inflamades (d0, d1 ó d2). 

 

* Ajuda:  
Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 
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10 
 

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT 
CONTRA EL FOC 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 
plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible en funció del 
tipus de material. 
 

IDENTIFICACIÓ 
Material: Projectat de perlita 
Situació en projecte i obra: Revestiment estructura sostre 

aparcament 
Marques, certificacions i altres distintius (si s’escau):  
PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 
Requeriments Genèrics 
Densitat ( ): p.e. 120 Kg/m3 
Gruix: p.e. 5 mm 
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 
Classe de reacció al foc: p.e. A1 --- 

Altres requeriments 
 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 

 
a) Control de la documentació:  

 

 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 

 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 

 reconeixement oficial del distintiu 
 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 
c) Assajos: 

 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents, 

en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 
 

 densitat aparent  
 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 

necessaris dels controls. 
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AN 11 ANNEX 11:   
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 





ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Dades de l'obra

Tipus d'obra: Rehabilitació i canvi d’ús d’un edifici 
aïllat

Emplaçament: Avda. Sanatori s/n

Superfície d’intervenció: 3.950,00 M2

Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

Arquitecte autor del Projecte d'execució: Joaquim Calafí Rius (Consorci del Besòs)

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Joaquim Calafí Rius (Consorci del Besòs)

Dades tècniques de l'emplaçament

Topografia:

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn Entorn urbà, edifici aïllat.

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: Aigua, llum, gas, telèfon i clavegueram.

Ubicació de vials:

(amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de 
voreres

Carrer de 10 m d’amplada.

Arquitectes :                                                                                                         Promotor:

TELÉFONS D’URGÈNCIES

Empresa constructora,    

Mútua d’accidents         

Urgències sanitàries 061

Emergències 112

Bombers 080

Mossos d’esquadra 112

Policia Municipal 93 721 68 68 - 092

Aigua avaries 900 87 85 83

Fecsa-Endesa 800 76 07 06

Gas Natural 900 750 750

CAP Santa Rosa
C/ Elcano
08928 – Santa Coloma de Gramenet

93 466 57 30

Hospital Esperit Sant
Avda. Mossèn Pons i Rabadà s/n
08928 – Santa Coloma de Gramenet

93 386 02 02

OBRA

CAP

HOSPITAL
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DEMOLICIONS
1.-Introducció.

1.1 Definició:
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar.

1.2 Diferents mètodes de demolició:

Demolició manual (mètode clàssic).  
Demolició per mètodes mecànics:

- demolició per arrossegament.
- demolició per empenta.
- demolició per entibament.
- demolició per bola.

Demolició per explosius (voladura controlada).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

1.3 Observacions generals:
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest 
motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.

A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:
Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o 
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de 
gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de 
combustible, si els hagués.
La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per 
trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs 
contaminació per aigües residuals.
La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el 
cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants.

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir:
una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, 
temps i cost.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, 
àrees d´aplec de material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició.
Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de 
runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de 
Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: 
tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la 
previsió de vies d’evacuació. 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).

L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala 
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).

1.2 Descripció:
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir:

Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals, 
Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
Enderrocament de la coberta.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats.

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior.
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical.

L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents 
plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior.

Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda 
del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor.

El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques).

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les 
subactivitats següents:

operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs.
conductors de maquinària per al transport horitzontal.
Operadors de grua per a l’hissat de runes.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició:
Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 
portacontenidors, grua mòbil, etc.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, 
àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma 
acurada i segura els treballs de demolició., etc.
Eines manuals.
Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques. 
Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes. 



estudi de seguretat i salut
memòria edificació 5/133

DEMOLICIÓ MANUAL
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre. 
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.               ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                           MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
5.-Caiguda d’objectes.                                                  ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes.                                            ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immòbils.                           ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines.                       MÈDIA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.                 MÈDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA LLEU ÍNFIM
15.-Contactes tèrmics.                                              BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics.                                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.     MÈDIA LLEU BAIX
19.-Exposició a radiacions.                                MÈDIA GREU MEDI
20.-Explosions.                                                         BAIXA MOLT  GREU MEDI
21.-Incendis.                                                            BAIXA GREU BAIX
22.-Causats per éssers vius.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.    BAIXA GREU BAIX
26.-O.R.: manipulació de materials tallants.    ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents químics.    MÈDIA GREU MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.       MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador.
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les 
màquines.
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel 
nivell de soroll.
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DEMOLICIÓ MANUAL
3.- Norma de Seguretat
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 
possible.

Abans de la demolició:

L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada 
s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de 
seguretat vial corresponents.
Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, 
xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar.
S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc.
S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir.
S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de 
pols durant  la realització dels treballs.
S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) 
per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la 
maquinària elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la 
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida 
envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius 
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per 
observar si aquestes progressen.
Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de 
seguretat en el treball necessària.

Durant la demolició:

L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al 
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que 
s’abatin o es tombin.
Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués.
En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar 
alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que 
no ha estat afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari 
haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables 
en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior 
a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda 
dels treballadors.
Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, 
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les 
runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.
Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.
En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents 
baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, 
tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt.
En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de 
gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus 
punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de 
l’element  que permeten el descens d’una manera lenta.
En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o 
altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i 
endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les 
bastides.
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En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 
afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a 
braç, tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment 
casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, 
aquest emprarà guants de cuir.
En cas que es generi pols es regaran les runes.
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 
treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies 
respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de 
protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, 
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).
En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions 
oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.

Després de la demolició:

Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les 
possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament.
S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997)
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DEMOLICIÓ MANUAL
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim.
Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre 
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, 
són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu 
centre un esforç de fins a 150 Kp..
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat:

Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat:

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de matèries explosives.
Senyal de prohibit  el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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DEMOLICIÓ MANUAL
5.- Relació d’Equips de protecció  individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats:
- Cascos.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Cinturó de seguretat.
- Ulleres panoràmiques (contra la pols).
- Granota de treball.

Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador:
- Cascos.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Maniguets de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.
- Cinturó de seguretat anticaiguda.

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:
- Cascos.
- Guants de cuir.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat anticaiguda.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Canelleres.

Treballs de transport horitzontal (conductors):
- Cascos.
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori.

Treballs de transport vertical (operadors de grua):
- Cascos.
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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MOVIMENT DE TERRES
1.- Introducció.

1.1 Definició:
És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici.

1.2 Diferents tipus de moviment de terres:

Esplanacions: 
- desmunts.
- terraplens.

Buidats.
Excavacions de rases i pous. 

1.3 Observacions generals:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per 
aquest motiu s’ha de:

Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els 
recursos humans i tècnics.
Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos.
Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran 
els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones 
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.
Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per 
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles.
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RASES  I POUS
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert.
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.

1.2 Descripció:
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny.

Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent: 
conductors de maquinària per  realitzar l’excavació.
operaris per realitzar l’excavació manual.
operaris pels treballs d’estretament.
conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres.

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir:

màquines excavadores.
camions o traginadora de trabuc “dúmper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous:
Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.
Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació.

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior.
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers.
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RASES I POUS
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc

1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                     MÈDIA GREU MEDI
2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                      BAIXA LLEU ÍNFIM
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
20.-Explosions. BAIXA MOLT  GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC
28.-Malalties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI
29.-Malalties causades per agents biològics MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(3) Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció.
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20  I 21) Risc específic causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  
nivell de soroll.
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.
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RASES I POUS
3.- Norma de Seguretat.

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 
restant. Si encara no fos així, es construirien .

PROCÉS
Rases

El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.
Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  
amb  la corresponent experiència.
No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.
S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els 
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 
superficials.
Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la 
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície.
En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir 
utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior 
del tall.
La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant 
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa 
amb un capcer.
L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui 
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent 
anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què 
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.
Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.
Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i 
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat.
Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim.
L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.
Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents.
No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 
tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.
En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. 
el nivell superficial del terreny.
Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se.
El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
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En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram).
Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per 
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de 
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar 
el risc de contacte elèctric. 
Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, 
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.
En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.
Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó 

de seguretat convenientment lligat.
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs.
En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal.
S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.
Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb 
anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís.

Pous
El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la 
mesura del possible.  
S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre 
el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.
A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser 
realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència.
Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 
ràpida evacuació dels treballadors.
Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig.
En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.
S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en 
la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc.
Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els 
entorns del pou.
Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i 
alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència.
Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de:

- Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
- No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
- L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una balda  

de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo.
- L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la 

part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de 
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat.

- S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es 
trobi al capdamunt del pou.

- El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar .

- Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es 
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .

- Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció.

- El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada.
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- No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva 
capacitat.

- S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.

Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc
canalitzat cap al lloc de treball.
En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 
major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.
En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 
un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit 
de vianants  a 1 metre.
En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per 
la nit, mitjançant punts de llum destellants. 
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs.
Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.
Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon 
estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.
S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 
anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls on sigui precís.

Elements Auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent:

Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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RASES I POUS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat :

Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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RASES I POUS
5.- Relació d’Equips de protecció  individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors):
- Cascos.
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Treball en rases i pous (operaris)  :
- Cascos.
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus americà).
- Granota de treball.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Canelleres.
- Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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FONAMENTS
1.- Introducció.

1.1 Definició : 
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en 
funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest.

1.2 Tipus de fonamentació:
Es classifiquen en dues famílies:

fonaments superficials.
fonaments profunds.

Dintre dels fonaments superficials es distingeixen:
corregudes.
lloses.
bigues flotants.
sabates

En els fonaments profunds considerem:
els pilots realitzats in situ.
els pilots prefabricats.

1.3 Observacions generals:
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, 
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal 
de tots els elements que componen la fonamentació.

Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà:
Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció 
de la fonamentació.
Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins 
de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc.
Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al 
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles.

S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses d’obra (aigua i electricitat).
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.
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SABATES
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició: 
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.   

1.2 Descripció: 
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden
ser aïllades o  esbiaixades.
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i 
un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les 
característiques que són descrites en el projecte d’execució material.
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora).

Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent :
operaris per realitzar l’excavació manual.
conductors de la maquinària d’excavació.
ferrallistes.
encofradors.
conductors de formigonera.
operaris per al  bombeig del formigó.
gruistes.

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació:
Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 
cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, 
etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i elèctrica.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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SABATES
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc

1.- Caigudes de  persones a diferent nivell. BAIXA GREU BAIX
2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                   BAIXA LLEU ÍNFIM
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.             BAIXA LLEU ÍNFIM
6.-Trepitjades sobre objectes.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.       BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines.                         BAIXA GREU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes.                  ALTA GREU ELEVAT
16.-Contactes elèctrics.                                          BAIXA MOLT GREU MEDI
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives   
MÈDIA LLEU BAIX

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.      MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó 
“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”.
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SABATES 
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT  

Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament.
Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer:

- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent.
- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de 

cimentació.
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat.
- Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant

PROCÉS  

El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així 
com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat a la mesura del possible.
S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats. 
S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits 
de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc.
Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm.
S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees 
de treball.
Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s.
En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com 
formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, 
amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 
conducció es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del 
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident.
Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió.
En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, 
convenientment ancorades. 
Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, 
de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció 
Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa).
S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les 
aigües.
Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar 
amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat.
Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, 
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó 
portaeines.
Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta 
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de 
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat.

Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora
Bombatge de formigó
Armadura
 

 
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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SABATES 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :

Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària; 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de las mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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SABATES                        
5.- Relació d’Equips de protecció  individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents:

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada).

Treball amb armadures (operaris)  :
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuiro (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.

Treball de formigonat :
- Cascos.
- Botes de seguretat de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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ESTRUCTURES
1.- Introducció.

1.1 Definició: 
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció.

1.2 Tipus d’estructura:
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures:

Estructures de formigó armat in situ : 
- de forjats reticulars. 
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada.
- de lloses.

Estructures metàl·liques:  
- amb xarxes espaials. 
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat). 

Estructures de fusta
Estructures de fàbrica

1.3 Observacions generals: 
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la 
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen:

Verticals: pilars o murs de càrrega.
Horitzontals: forjats.
Inclinats: muntants d’escales i rampes.

La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat.
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta. 

A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical:
Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 
seguretat.
Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 
apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim).

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra 
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones 
d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura. 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària.

S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat).
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part 
resistent i  de suport de l’edifici.

1.2 Descripció:
Construcció de pilars:

Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a 
les esperes convenientment.
Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos 
costats del pilar.
Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat.
S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de 
recolzar sobre una plataforma de formigonat.
A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo.
Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars manuals.

Construcció del forjat:
Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau.
Col·locació de puntals, sotaponts.
Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables. 
Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components.
Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat.
Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment. 
Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran 
palatinant.

Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura:

Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements 
auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc.
Eines manuals.
Instal·lació elèctrica provisional. 
Instal·lació d’higiene i benestar.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos                                                      Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc

1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                    ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA GREU ELEVAT
3.- Caiguda d’objectes per desplom.                      MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                     MÈDIA LLEU BAIX
5.- Caiguda d’objectes.                                                MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
6.- Trepitjades sobre objectes.                                        ALTA LLEU MEDI
7.- Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI
8.- Cops amb elements mòbils de màquines.         BAIXA GREU BAIX
9.- Cops amb objectes o eines.                         MÈDIA LLEU BAIX

10.- Projecció de fragments o partícules.                BAIXA LLEU ÍNFIM
11.- Atrapaments per o entre objectes.                   MÈDIA GREU MEDI
13.- Sobreesforços.                                                BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives     

MÈDIA LLEU BAIX

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.    ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.           MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(6)      Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular.
(28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de 
bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant. 

PROCÉS

El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible.  
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  
construcció de l’estructura :

Planta en construcció del forjat.

Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  
xarxes subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella 
segons les característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la 
seva execució  prenent com a  distància mínima  la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés 
l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat 
quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La 
separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que 
cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per 
aquest  motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a 
màxim a cada metre. Es prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del 
perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de 
què la xarxa tingui la separació necessària per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es 
donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes 
horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual 
s’està construint.
En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma.

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta.
El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc de 
caiguda al buit.

Altres plantes fins al tancament.

En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es 
procedirà a la seva clausura (impediment físic de l’accés).
A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el seu 
perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  muntants de 
subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests 
muntants es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per  poder operativizar al màxim 
l’anterior protecció que  en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de 
materials d’una forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el 
nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments 
definitius.
Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que 
demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior de dita 
xarxa, tenint present  de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran 
d’instal·lar muntants tipus guardacossos.
També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 
i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant.

NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents 
plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir 
les següents condicions bàsiques:

hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint.
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el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la 
bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància 
entre forjats.
la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits 
entre la bastida  i el perímetre del forjat.

Protecció de buits horitzontals.

S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en 
ordre de preferència:
Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en 
l’execució del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es 
protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó.
Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És 
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana.
Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar la 
barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de 
muntant.
Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub 
quadrat al qual es clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà 
subjectat per guardacossos a  cada 2,5 m.

Murs de formigó armat

En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar :
- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta 

del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i  s’haurà d'instal·lar en  el seu 
perímetre la corresponent barana de seguretat.

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes.
- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin les 

zones de treball.
- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides 

tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones.
- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il·luminació 

de la zona de treball i  el seu accés.
Abans de  la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari 
utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de 
l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que 
s’haurà d’estintolar per  evitar la bolcada deguda al vent.
Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat 
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.
El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat.
Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un 
operari.
En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir 
present   emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites.
En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca 
s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides.
L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot  evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle.
L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap  moviment de l'encofrat a causa de la pressió 
hidrostàtica del formigó fresc.

Altres consideracions

En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran de 
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim.
En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera 
exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta finalitat.
El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la 
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 
braços.
Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de 
cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell.
No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars.
L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
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El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre 
una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de 
seguretat.
Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida 
tubular.
El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les 
instruccions del Reglament de Baixa Tensió.
El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i 
botes de cuir.
És prohibit de desencofrar amb la grua.
Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 
curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius 
magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat.

Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Bombatge de formigó
Serra circular
Armadura
Grúes i aparells elevadors

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

estudi de seguretat i salut
memòria edificació 30/133

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per :

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm.
Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons 
les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a 
distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa 
tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així 
mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre 
màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 
mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. 
com a mínim.
Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa 
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda 
de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa 
serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm i 
empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra 
metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de 
manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a 
màxim.
Bastides. 
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d'ample.
Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat:

Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de  transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada).

Treballs  amb encofrats(encofradors):
- Cascos  de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuir(tipus americà).
- Granota de treball.

Treballs  amb armadures(armadors):
- Cascos  de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuir(tipus americà).
- Granota de treball.

Treballs de formigonat i vibrat:   
- Cascos  de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer corrugat, 
entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part  resistent i sustentant de 
l’edifici.

1.2 Descripció:
Característiques :

Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució.
Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge.
No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra.
Es treballa en sec. 

Construcció de l’estructura:
Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars.
Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada.
Després es munten les bigues principals. 
La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica.
Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o 
bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional.
Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle.

Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.
soldadors.
operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura:

Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales manuals, 
plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
Instal·lació d’higiene i benestar.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc

1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     MEDIA GREU MEDI
3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA MOLT GREU ELEVAT
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                         MÈDIA LLEU BAIX
5.- Caiguda d’objectes.                                                MEDIA MOLT GREU ELEVAT
6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX
7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX
8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI
9.- Cops amb objectes o eines.                       MEDIA LLEU BAIX

11.- Atrapaments per o entre objectes.                   MEDIA LLEU BAIX
15.-Contactes tèrmics.                                          MEDIA GREU MEDI
16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives  
MÈDIA LLEU BAIX

19.-Exposició a radiacions.                                     MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions.                                                       BAIXA MOLT  GREU MEDI
21.-Incendis.                                                         BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.      ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.         MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(6)      Risc específic amb encofrats de fusta.
(8)      Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular.
(15  I 19)  Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls .
(28)    Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a mòduls 
de bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. 

PROCÉS

El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible.  
S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  
construcció de l’estructura.

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica.

En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de
seguretat ancorat a:

- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no ofereixi cap 
obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en 
un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot 
un conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del 
treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga.

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge 
mòbil.
En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les 
quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics.

Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals 
que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central.

És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba  
suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès per cap grua.
La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents 
baranes reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima 
de la plataforma haurà de ser de 60 cm.
S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la 
realització del corresponent forjat.
Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que 
puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma 
realitzar els treballs amb total seguretat
El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarxes  o 
barana. El muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat.

Durant la construcció de forjat.

Tot esperant  la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a  aquestes 
mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com, 
en el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants.
En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi 
col·locada.
L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar 
desplaçaments inútils per les bigues.
Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules.
A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors 
es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les  baranes perimètriques. I 
en referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per  protegir al personal a la plataforma 
de càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per  entrar la càrrega, quedarà bloquejat el 
muntacàrregues.
A cada planta s’instal·larà a tots  els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer 
tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es 
col·locarà la xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada  al forjat ja realitzat i se subjectarà al 
cable superior.
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Protecció de buits horitzontals.

Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi 
forjat. 
Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la 
mateixa.
Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les malles 
electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals.

 
S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces 
de gran tonatge.
Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de perfils 
metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les 
dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el seu transport horitzontal, 
mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació. 
L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços suficientment separades per  
garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º).
S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova  la Instrucció 
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades usades.
El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per a 
la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 
braços.
Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran 
cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els 
desplaçaments sobre les ales de les bigues.
Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.
Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula.
Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats 
sobre la seva  verticalitat.
És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a 
les alçades  immediates inferiors
A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una 
guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, barra 
intermitja i entornpeu.
Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura 
requerida pel muntatge. 
En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les vàlvules antirretrocés, que les 
mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó 
portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions.
Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en la 
mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva 
verticalitat una manta ignífuga.
Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una manta 
ignífuga.
En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que 
els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment 
aïllat per  evitar el risc de contactes elèctrics.
Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi 
aquesta operació emprarà el  cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb protector auditiu tipus orellera, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir.
En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha d’anar 
protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu 
cos.
És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament 
connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup transformador en 
tensió.
És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura.
En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales manuals, 
tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part inferior.
Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o tres 
plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura.
És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura.
No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars.
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Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran  entre biga i biga,  tot i 
procurant que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 metres.
La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi muntada.
La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  
superior a 0,5 metres.
A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà col·locar 
unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim.
Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament sobre 
les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat.
L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu  posterior vibrat haurà d’emprar  casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència.
En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, granota 
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a les 
instruccions del Reglament de Baixa Tensió.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i 
curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus 
respectius magnetotèrmics.
Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà que 
l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de  canalitzar el 
trànsit del personal a l’obra.
Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es 
col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per  facilitar l’elevació de material.
El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros.
El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors.
Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en ell, 
es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus  que es necessiti.
Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO.
S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de treball  es pugui 
produir un incendi.
S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs 
susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant bufador, 
tractament tèrmic mitjançant material bituminós).
S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat.
S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna.
S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric.
S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes.
S’haurà de garantir l’evacuació de runes.

NOUS ELEMENTS AUXILIARS
A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat.

Armadura
Grúes i aparells elevadors
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que  ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrodosada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm.
Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La 
xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i 
corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La 
xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm 
i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica 
que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que 
quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim.
Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres   amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 
cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat:

Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
5.- Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 

Treballs de  transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada).

Treball  amb encofrats i armadures:
- Cascos  de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de lona i cuir (tipus americà).
- Granota de treball.
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.

Pels treballs amb el bufador:
- Cascos de seguretat.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Treballs de bulonat:
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines. 

Treballs de formigonat i vibrat:   
- Cascos  de seguretat.
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.



estudi de seguretat i salut
memòria edificació 39/133

COBERTES
1. Introducció

1.1 Definició:
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el 
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.

1.2 Tipus de cobertes:

Cobertes planes: 
- trepitjables.
- no trepitjables.

Cobertes inclinades: 
- de fibrociment. 
- galvanitzades.
- aliatges lleugers.
- pissarra. 
- sintètics.
- teula.
- xapa.

Llanternes. 

1.3 Observacions generals:
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per 
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.

S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es 
farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar 
el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al 
forjat de la coberta.

Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat 
de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La 
instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant 
en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques.

En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 
realitzant aquesta. 

S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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COBERTES PLANES
1.- Definició i descripció

1.1 Definició:
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina totalment 
impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua. 

1.2 Descripció:  

La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha estat 
construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment.

Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació.

Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són:
la formació dels pendents.
aïllament i impermeabilització.
L'acabat.

El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb envanet 
de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de formigó cel·lular, 
argiles expandides, perlita, arlita,etc.

La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant :
Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent.
Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu.
O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”.

L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si ha 
de ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser.

Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes 
planes :

Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals, 
sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire.
Coberta convencional:
Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior 
de la làmina impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics.

  
Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent:

Operaris d’abocada del formigó cel·lular.
Operaris per al bombeig del formigó.
Operadors de grua.
Paletes.

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de 
l’estructura:

Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar,  bomba de formigó, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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COBERTES PLANES
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc

1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                    ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA GREU ELEVAT
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   MÈDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’objectes.                                               ALTA GREU ELEVAT
9.-Cops amb objectes o eines.                     BAIXA LLEU ÍNFIM

11.-Atrapaments per o entre objectes.              BAIXA GREU BAIX
15.-Contactes tèrmics.                                     BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX

19.-Exposició a radiacions.                                   BAIXA LLEU ÍNFIM
20.-Explosions.                                                       BAIXA MOLT  GREU MEDI
21.-Incendis.                                                               BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         BAIXA LLEU ÍNFIMI
27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM
28.-Malalties causades per agents físics.         BAIXA GREU BAIX

OBSERVACIONS:
(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”.
(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques.
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs.
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COBERTES PLANES
3.- Norma de Seguretat

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT

El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 
s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota 
més alta de la coberta.
Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar 
que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 
restant.

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui  
possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell 
durant la construcció de la coberta.

Protecció dels buits perimetrals.

En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 
perimetral.
Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la 
coberta les corresponents baranes de seguretat.
Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant 
baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge 
del mosquetó del cinturó de seguretat.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.
Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una 
bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de 
caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la 
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada 
complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de 
la coberta.

Protecció dels buits del forjat horitzontal.
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a 
continuació:

Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix 
forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran 
cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó.
Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa.
Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es 
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana.

Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 
bateas (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o 
encintat al corresponent palet.
Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del 
risc de caiguda d’objectes i persones.
En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es 
treballarà a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar 
aquesta distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia 
mentre es realitzen aquests treballs. 
Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que 
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació.
Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de
tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a 
l’ombra, evitant la seva exposició al sol.
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L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar.
El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el 
cubilet de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig.
S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 
60cms .
Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els 
petits ajusts.
Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta 
zona hi haurà un extintor de pols química seca.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació.
S’instal·laran senyals de perills d’incendis.
L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit 
d’omplir les plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris.
Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el 
cos.
La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals 
sobre el forjat.
El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són 
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per a la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 
curtcircuits, així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics. 

NOUS ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat.

Escales de mà
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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COBERTES PLANES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, 
subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una 
fusta  convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el 
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la 
mateixa. 
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides. 
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat:

Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de  transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada).

Treballs  amb formigonat:
- Cascos  de seguretat de goma de canya lata.
- Botes de seguretat.
- Guants de neoprè.
- Granota de treball.

Per a treballs  amb l’encenedor de segellament:
- Cascos  de seguretat.
- Guants de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Pel ram de paleta: 
- Cascos  de seguretat.
- Guants de cuir.
- Granota de treball. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta.
- Cinturó de seguretat, si calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  
als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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COBERTES INCLINADES
1.- Definició i descripció

1.1 Definició:
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de  l’estructura amb una 
pendent superior al 5% per  facilitar l’evacuació de l’aigua. 

1.2 Descripció:
La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser:

un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta.
un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats 
per envanets de sostremort ,cerres, etc.
un entramat de llistons de fusta.

Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són:
la pendent.
la forma de la peça bàsica.
la fixació.
la permeabilitat.

Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades:
teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir 
poca pendent per  aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix 
pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es 
poden augmentar les pendents i disminuir així  l’encobriment.
pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques 
adequades, per aquest motiu requereix  un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%.
sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que 
permeten gran variabilitat de pendents. 
galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són totalment 
impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i  90º.

Per realitzar estructures de formigó armat  serà imprescindible considerar el següent  equip humà :
Gruistes.
Paletes.

També serà imprescindible  tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura:
Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport 
auxiliar, etc. 
Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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COBERTES INCLINADES
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.             ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.              ALTA GREU ELEVAT
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                  BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes.                                     BAIXA LLEU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines.                         BAIXA LLEU ÍNFIM

10.-Projecció de fragments o partícules.             BAIXA LLEU ÍNFIM
11.-Atrapaments per o entre objectes.                    BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforços.                                                  BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics.                                          MÈDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents químics.      MÈDIA LLEU BAIX
28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA LLEU BAIX
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COBERTES INCLINADES
3.- Norma de Seguretat

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 
s’emprarà la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre  de la cota més 
alta de la coberta.
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja 
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. 

PROCÉS
El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible.

S'haurà de  tenir present  les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la 
construcció de la coberta :

Protecció dels buits perimetrals.

En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 
perimetral.
Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta 
les corresponents baranes de seguretat.
En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o 
mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a 
l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat.
També es pot  considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 
metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada.
O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació 
d’una bastida de façana es procurarà augmentar  en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc 
de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la 
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada 
complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de 
la coberta, i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les  escales de la bastida.

Protecció dels buits del forjat horitzontal.
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements citats a continuació:

Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del 
mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es
protegiran cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó.
Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa.

Per  evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 
Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligats o 
encintats en el corresponent palet.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran 
els materials i les eines que pugin desprendre’s.
Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà 
en la coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta 
distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es 
realitzen aquests treballs. 
L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala 1 metre l’alçada a guardar.
La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant 
passarel·les de 60 cm. d’amplària.
Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per  realitzar 
els petits ajusts.
Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets 
d’utilització immediata.
Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes.
L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors 
subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura.
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Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal 
manera que no es produeixin vessaments innecessaris.
Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per  evitar que 
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per a facilitar la seva  manipulació.
Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta 
zona també hi haurà un extintor de pols química seca.
Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal  garantir la seva ventilació.
Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas  dels encenedors de 
segellament.  
S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis.
El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són 
enviades  pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per a la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro, 
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts 
circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat.

Escales de mà
Grúes i aparells elevadors
Formigonera pastera

Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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COBERTES INCLINADES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un 
muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta 
convenientment clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà 
de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres 
entre ells com a  distància màxima.
Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es 
clavaran a ella.
Malla electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm.
Bastides. 
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d'ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de càrrega sospesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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COBERTES INCLINADES
5.- Relació d’Equips de protecció  individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”).

Pels treballs amb l’encenedor de segellament :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Pels treballs del ram de paleta :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si s’escau.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS EXTERIORS
1. Introducció

1.1 Definició:
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.

1.2 Tipus de tancaments exteriors:
Façanes de fàbrica:

blocs. 
maons: 

- obra vista.
- revestit.
- acabats penjats.

vidre.

Façanes prefabricades:  
tancament cortina. 
plafons pesats de formigó. 
plafons lleugers.

1.3 Observacions generals:
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, 
per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la 
confecció d'aquest tancament.

Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc.

En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al 
lloc on s'estigui construint. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris 
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la 
grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i 
tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil.

A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació 
del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les 
preses provisionals de obra (aigua i electricitat).
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FÀBRICA DE  MAÓ 
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic.

1.2 Descripció:
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell.

El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa.

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases:
col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles.
senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.
instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 
l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica 
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de 
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió 
fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua. 

Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent:
operadors de grua.
manobres.
operadors de carretó elevador.

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de 
la façana.

Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 
Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna 
de les plantes.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional 
general.
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FÀBRICA DE MAÓ
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc

1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT
3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM
5-Caiguda d’objectes ALTA GREU ELEVAT
6-Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT
7-Cops contra objectes immòbils ALTA LLEU MEDI
8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA GREU MEDI
9-Cops amb objectes o eines MÈDIA LLEU BAIX
10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX
13-Sobreesforços BAIXA LLEU ÍNFIM
16-Contactes elèctrics MÈDIA GREU MEDI
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA LLEU BAIX
18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI
27-Malalties causades per agents químics MÈDIA LLEU BAIX
28-Malalties causades per agents físics MÈDIA LLEU BAIX

OBSERVACIONS:
(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter.
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
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FÀBRICA DE MAÓ
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 
l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre.
Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant. 

PROCÉS

El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible.
Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament.
Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 
perímetres i  es taparan els buits horitzontals.
En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat.
El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades.
S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  
dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes. 
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides 
i erosions. 
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 
especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet.
Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes 
de 30 Kg.
Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 
interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  
aquests treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en:

Escales de mà
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que 
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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FÀBRICA DE MAÓ
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  
serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides de façanes. 
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruixària i 20 cm. d'amplària.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 
normativa assenyalada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997).
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FÀBRICA DE MAÓ
5.- Relació d'Equips de protecció  individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   

Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada).

Per als treballs del ram de paleta:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona.
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si cal.
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar.
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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TANCAMENTS INTERIORS
1.- Introducció.

1.1 Definició:
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.

1.2 Tipus de tancaments interiors:

De totxo
Prefabricats: 

- plafons de guix-cartró.  
- plafons de guix o escaiola.
- plaques de guix o escaiola.
- plaques de formigó massisses o buides.

1.3 Observacions generals:
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent.

Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a 
la confecció d’aquests tancaments. 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc.

Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades. 

En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que 
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de 
l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva 
mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats reflectides 
en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el 
desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç.

S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una 
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux.

S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat.

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així 
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors.

1.2 Descripció:
La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases:

Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla.
Instal·lació d’una bastida de cavallets.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant 
la grua, si encara s’està construint l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, 
auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el 
muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador.

Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
operadors de grua.
paletes.
operaris de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
envans:

Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a 
cada planta.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional 
general: de la presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el 
muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes 
plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i 
de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un 
punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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DE TOTXO
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell                  MÈDIA       MOLT GREU   ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell               MÈDIA            GREU               MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom                           BAIXA        GREU             BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulació                       BAIXA     LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes                                               BAIXA         GREU              BAIX
6.-Trepitjada sobre objectes                                        MÈDIA    LLEU               BAIX
7.-Cops contra objectes immòbils.                               ALTA             LLEU   MEDI
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.              MÈDIA        GREU            MEDI
9.-Cops amb objectes o eines.                                     MÈDIA      LLEU     BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.                 MÈDIA          LLEU              BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                  BAIXA   GREU       BAIX
16.-Contactes elèctrics.                                               MÈDIA     GREU             MEDI
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 

MÈDIA          LLEU     BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.            ALTA      LLEU            MEDI
27.-Malaties causades per agents químics.                  MÈDIA      GREU           MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.                   MÈDIA           GREU             MEDI 

OBSERVACIONS:
(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si 
manca, es farà servir la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin 
construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS

El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 
il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en 
les activitats anteriors.
En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 
exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o 
anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre 
aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 
plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell 
del forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva 
funció.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en 
ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i  
erosions. 
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb 
ulleres antipartícules.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs 
a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla.
Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base 
de barana perimètrica.
Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços 
superiors als d’ús.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals 
disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a 
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte. 

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta 
activitat

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Formigonera pastera
Bastida de borriquetes

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per
un guardacòs amb forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al 
qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada a aquesta activitat:

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport  (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs de maçoneria :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si calgués.
- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora.
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS
1.- Introducció

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.

1.2 Tipus de revestiments:

Exteriors:
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils 

d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que 

s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície 
d’acabat del mateix.

Interiors: 
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de 

fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer 
inoxidable o PVC, o altres.

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a 

acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de

l’operació més fina del lliscat.
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 

a sobre de la superfície del referit.
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra 

natural o artificial.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:

per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.
per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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REVESTIMENTS EXTERIORS
1.- Definició i descripció

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte.

1.2 Descripció:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:

Revestits o xapats:
- col·locació d’ancoratge.
- muntatge de plaques.

Arrebossats: 
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà.
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.

Pintures:
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc.
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar.
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.

Adreçat: 
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit.
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport 
del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó 
elevador.

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments:

maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions 
col·lectives i personals, etc.
eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
presa provisional d’aigua.
instal·lació elèctrica provisional.
instal·lacions d’higiene i benestar.
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REVESTIMENTS EXTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.             ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.      ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA GREU MEDI

20.-Explosions. BAIXA MOLT  GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
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REVESTIMENTS EXTERIORS
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos 
i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra. 

PROCÉS

El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 
proteccions i estabilitat.
Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat 
a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en 
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà 
especial cura de no posar el peu sota del palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 
base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes 
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb 
els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat.

Aplacat o xapat
En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 
penjada.
Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 
abatibles.
S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 
simultàniament, qualsevol que sigui aquest.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred
Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més 
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 
mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.
S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes.
És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical



estudi de seguretat i salut
memòria edificació 69/133

Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Pintures
S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que 
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la 
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, 
botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat).
El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 
menjarà ni es beurà,
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega 
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, 
com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures.
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.
A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat 

Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)  
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REVESTIMENTS EXTERIORS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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REVESTIMENTS EXTERIORS
5.- Relació d’Equips de protecció individual
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs de pintura:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si correspon.

Pels treballs amb morters:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’aplacat o xapat:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REVESTIMENTS INTERIORS
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte.

1.2 Descripció:
Tipus de revestiments interiors:

aplacats o xapats.
arrebossats.
pintures.
Enrajolats de parets:       

- amb morter de ciment
- amb adhesiu.

referits i lliscats. 
tèxtils.  
flexibles.  

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta 
finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El 
transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
el carretó elevador.

Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà:
operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments:

Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 
personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d‘higiene i benestar
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REVESTIMENTS INTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. BAIXA GREU BAIX
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA GREU MEDI

20.-Explosions. BAIXA MOLT  GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o 
degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.
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REVESTIMENTS INTERIORS
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i 
materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS

El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant 
les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures,
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.
Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver 
ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques de càrrega i descàrrega.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 
qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, 
ferides i erosions. 
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Aplacat o xapat
En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  
bastiment penjat.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o 
abatibles.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat
El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals 
oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.
Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
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Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  
les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de 
seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats.
Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el 
més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements 
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat 
que evitin el seu lliscament voluntari.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament 
de Baixa Tensió. 

Tèxtils i flexibles.
El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es 
realitzarà mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o 
sobreesforços.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la 
renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de 
mantenir una ventilació constant.
És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per 
tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 
espurna.
Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar 
possibles incendis.
S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 
dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils.
En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca.
En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

Pintures
Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els 
treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades 
i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants 
de neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat
El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des 
de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es 
menjarà ni es beurà.
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de 
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com 
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures disposarà de ventilació.
Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de 
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.
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ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat

Formigonera pastera
Bastida de borriquetes
Serra
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMENTS INTERIORS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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REVESTIMENTS INTERIORS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs amb pintura i coles:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si s’escau.. 

Pels treballs amb morters i guixos:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Pels treballs de revestit o xapat:
- Cascos de seguretat
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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PAVIMENTS
1.- Introducció.

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Tipus de revestiments:

peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra 
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.
flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de 
goma i policloroprè.
soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la 
grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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PAVIMENTS
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripció:

tipus de revestiments amb peces rígides: 
- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 

permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
- amb llistons d’empostissar (mosaic).
- amb posts (fusta).
- amb lloses de pedra.
- amb plaques de formigó armat.
- amb llambordins de pedra i formigó.

tipus de revestiments flexibles: 
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a 

tocar o soldades.
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, 

de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o 
soldades.

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.

tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: 
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
el carretó elevador.

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
enrajoladors i d’altres.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments:

Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 
per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc. 
Estris.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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PAVIMENTS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                 BAIXA MOLT GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                    MÈDIA GREU MEDI
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes.                                               BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            MÈDIA GREU MEDI
10.-Projecció de fragments o partícules                    MÈDIA LLEU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes.                      BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforços.                                                        BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.         MÈDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA GREU MEDI
20.-Explosions.                                                            BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                 ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents químics.                    MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.
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PAVIMENTS
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials
a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS

El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar 
el risc de pis lliscós.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 
grua.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 
específiques.  
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el 
qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions. 
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides
El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols neumoconiòtiques.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, 
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas 
de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.
Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades. 
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar
paletitzats i totalment fetes les vorades.
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes 
de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport 
per evitar accidents per vessament de la càrrega. 
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 
recentment solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a 
on es vagi a col·locar.
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Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, 
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol
de “paviment lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per 
risc elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb 
els raspalls i papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran 
amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han 
de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es 
necessitin, màscara antipols.
Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 
"desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 
plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 
d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles
Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 
immediatament, per tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 
constant, evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 
una ventilació constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 
tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 
magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)
S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 
dissolvents i del magatzem de productes plàstics.
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 
espurna.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat:

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Formigonera pastera
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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PAVIMENTS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal de perill.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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PAVIMENTS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs amb coles i dissolvents:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si s’escau. 

Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.

Pels treballs de col·locació de paviment:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Genolleres.
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Introducció.

1.1 Definició: 
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.

1.2 Tipus de sostres:

Revestiments de sostres: 
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de 

l’operació més fina del lliscat.
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 

sobre la superfície del referit.
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.

Cels rasos:
- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars 
modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals 
ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat 
que no té funció resistent.

1.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint 
els diferents tipus:

Revestiment de sostres: 
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma 
haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. 
Aquesta es realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents 
treballs de col·locació de guixos i pintures.

Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les 
guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de 
bastida tubular modular amb rodes.

Els cels rasos es poden realitzar:
- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici.
- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport 
del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó 
elevador.

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments:
Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc. 
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i 
personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos                                                  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                  MÈDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                           BAIXA LLEU ÍNFIM
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   MÈDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’objectes.                                              BAIXA GREU MEDI
6.-Trepitjades sobre objectes.                                 MÈDIA GREU MEDI
7.-Cops contra objectes immòbils.                           MÈDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.                MÈDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines.                                       MÈDIA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.                     MÈDIA LLEU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforços.                                                     MÈDIA GREU MEDI
16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA GREU MEDI
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.         MÈDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA GREU MEDI

20.-Explosions.                                                         BAIXA MOLT  GREU MEDI
21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          MÈDIA LLEU BAIX
27.-Malalties causades per agents químics.             MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(18 i 27) Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.
(17, 20 i 21) Risc causat per  l’ús de dissolvents.
(26) Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la 
grueta per a elements de poc pes.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS

El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben 
il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant 
les de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de 
baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un 
graó definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.
En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves 
proteccions i estabilitat.
S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en 
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions. 
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella.
És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.
Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.
Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més 
separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)

En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de 
direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre 
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada 
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 
caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament.
En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.



estudi de seguretat i salut
memòria edificació 91/133

Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més 
separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi 
ha risc de caiguda a diferent nivell.

NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures

Cels rasos
Sense guies

En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de 
direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre 
cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada 
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 
caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament.
Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars.
Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de 
taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom.
El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar 
sobreesforços.

Amb guies
Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta 
de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat.
Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més 
de dos metres d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm 
d’alçada, barra intermèdia i sòcol.
Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens 
de trànsit, abans de pujar a elles.
Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es 
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Esmoladora angular
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Bastida de borriquetes
Serra
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada a aquesta activitat:

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs amb pintura:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si convingués. 

Pels treballs amb guixos:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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RAM DE FUSTER
1.- Introducció.

1.1 Definició: 
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, 
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials:

acer.
acer inoxidable.
alumini (aliatges lleugeres).
fusta.
PVC (plàstics).

Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:
acer.
fusta.
vidre.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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RAM DE FUSTER
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i 
armaris encastats, de funció no estructural. 

1.2 Descripció:
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i 
l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a 
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material 
a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues 
o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.  

Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:
operadors de grua.
fusters.
vidriers.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria:
Maquinària: grues, muntacàrregues, etc. 
Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 
circular manual, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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FUSTERIA
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos       Probabilitat    Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA GREU MEDI
7.-Cops contra objectes immòbils. BAIXA LLEU ÍNFIM
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules. BAIXA GREU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM
13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-O. R.: manipulació de materials tallants. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres.
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
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RAM DE FUSTER
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 
d’obra.
A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS

El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 
específiques.  
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 
qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions. 
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell.
En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on 
amarrar el fermall del cinturó de seguretat.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs dalt de superfícies insegures.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster
Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament 
fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.
Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta 
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà.
En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els 
fleixos i es descarregaran a mà. 
Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a 
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.
Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de 
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.
Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà 
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el 
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.
Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.
Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el 
procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i 
caigudes.

estudi de seguretat i salut
memòria edificació 98/133

Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per 
“corrent d’aire”.
El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així 
com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill 
d’incendi, i un altre de no fumeu.
Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó 
de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Muntatge de vidre
Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 
envidrant.
És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.
La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament.
Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.
Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 
fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.
Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la 
part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 
durant els treballs.
Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs 
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat.

Esmoladora angular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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RAM DE FUSTER
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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RAM DE FUSTER
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

Pels treballs de fusteria de fusta:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.

Pels treballs de tancaments metàl·lics:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.

Pels treballs de cristalleria:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS
1.- Introducció.

1.1 Definició: 
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei.

1.2 Tipus d’instal·lacions:

Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació 
de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)

- Fontaneria.
- Sanejament.
- Calefacció.
- Gas

Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores 
i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels 
aparells interiors.
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i 
d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica 
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de 
l’edifici. 
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc.

1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació.

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.). 

Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà:
electricistes.
ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació:

Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 
fer regates, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos                          Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                 ALTA MOLT GREU CRÍTIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes.                                               MÈDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines.                                   MÈDIA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.                 ALTA LLEU BAIX
13.-Sobreesforços.                                                  MÈDIA GREU MEDI
15.-Contactes tèrmics.                                                 BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics.                                              ALTA MOLT GREU ELEVAT
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.            ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents físics.                   MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions. 
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar 
el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 
per altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc 
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-
se, per evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions 
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior elèctrica
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 
rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  
d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions 
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 
metres.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
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Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 
manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 
seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a 
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 
següents:
placa d’identificació de cel·la.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 
perill.
En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars 
de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de 
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.
La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 
1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat.

Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 
de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).



estudi de seguretat i salut
memòria edificació 107/133

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Guants aïllants, si els calgués.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Cinturó de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aïllants.
- Granota de treball.
- Botes aïllants.
- Protecció d’ulls i cara.
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
- Perxa aïllant.

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).

Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació 
tèrmica dels radiadors.

1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:

les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.
les que són totalment independents: calefacció.

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.). 

Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
lampistes.
paletes.
operari que realitza les regates.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació:

Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d’aigua.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos                       Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.               ALTA MOLT GREU CRÍTIC
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                         ALTA MOLT GREU CRÍTIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immòbils.                            MÈDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            MÈDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines.                                 MÈDIA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforços.                                                   MÈDIA GREU MEDI
15.-Contactes tèrmics.                                             BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics.                                          MÈDIA GREU MEDI
19.-Exposició a radiacions.                                    MÈDIA GREU MEDI
20.-Explosions.                                                       BAIXA MOLT  GREU MEDI
21.-Incendis.                                                            BAIXA GREU BAIX
28.-Malalties causades per agents físics.                      MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina 
de fer regates.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior

El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions. 
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar 
el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 
superfícies insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 
d’altres en bon estat de manera immediata.

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.
El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo 
de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els 
riscos de cops i enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per 
evitar accidents a les vies de pas intern.
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.
El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la 
feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó 
de seguretat contra les caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després 
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant 
la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 
seguretat i il·luminació artificial. 
La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
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A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i 
un altre de “No fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 
vàlvules antiretrocés.
Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  
els parapets o baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de 
cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués.

Xarxa exterior
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada 
a rases.
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat.

Escales de mà
Esmoladora angular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina de regates elèctrica

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport i fontaneria:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat, si calgués 

Pels treballs amb bufador:
- Cascos.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Maneguins de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines. 

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
- Cinturó de seguretat, si calgués 

Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions 
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament.

1.2 Descripció:
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire:

sistemes de tot aire.
sistemes d’aigua-aire.
sistemes d’aigua i expansió directa.

Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de 
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc)

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.). 

Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
instal·ladors d’aire condicionat
paletes.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació:

Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora 
angular, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d’aigua.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes. MÈDIA GREU MEDI
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX
10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI
15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI
19.-Exposició a radiacions. MÈDIA GREU MEDI
28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19)   Risc causat per  les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica.
(28)   Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària de 
fer regates.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i 
erosions. 
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de 
dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles 
mascle-femella.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 
d’altres en bon estat.
Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de 
cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués.

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:

Recepció i aplec de material i maquinària.

Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera 
que el paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments.
Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran 
la càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona 
preparada a priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc 
d’aplec definitiu. 
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris, 
per poder guiar còmodament la càrrega. 
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans. 
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el 
personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions.
S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats. 
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es 
dominarà mitjançant aparells designats per a  aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc 
sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat. 
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure 
de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc 
d’atrapament per descontrol de la direcció de la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa, 
s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un 
pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada. 
L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques.
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Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o 
plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega. 
És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i 
s’aniran repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas. 
El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins 
que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda.
Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la 
grua.
Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos 
operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans.
Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de 
pas.

Muntatge de canonades.

El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i 
il·luminació artificial al seu cas.
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la 
càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem  que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar 
cops o ensopegades amb d’altres operaris.
Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les 
maniobres de canvi de direcció i ubicació.
Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la 
tasca (les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans).
Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de 
les plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda 
buit amb risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció.
Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva 
posterior recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de 
trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb 
soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire.
El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc 
ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i 
il·luminació artificial si calgués.
La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i 
un altre de “no fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.
La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada 
sobre el nivell del paviment pels voltants de dos metres.
Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.
S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol.
S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de 
l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure.

Muntatge de conductes i reixetes.

Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per 
interferències.
Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs 
senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada.
Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de 
dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris.
Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar 
els accidents per moviments indesitjats.
Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la 
seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes.
Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca  mitjançant el 
ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades 
per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi.
És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig 
de la càrrega, etc.
Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes. 
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És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els 
accidents per trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de 
les peces.
Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar el risc de caiguda.
Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb 
plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat.

Posada a punt i proves.
Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc 
d’atrapaments.
No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat 
d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments.
Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre 
elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver 
procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat:

Escales de mà
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut  que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

Treballs de transport i fontaneria:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat, si calgués

Pels treballs amb bufador:
- Cascos.
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Maneguins de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Pels treballs de maçoneria (ajudes):
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
- Cinturó de seguretat, si calgués

Pels treballs de soldadura elèctrica :
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactínic.
- Guants de cuir.
- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS
1.- Definició i descripció.

1.1 Definició:
Instal·lació d’antenes: Conjunt de sistemes col·lectius de captació, distribució i presa de senyals de Televisió i 
Ràdio.
Instal·lació de parallamps: Instal·lació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a la 
seva connexió a la presa de terra de l’edifici.

1.2 Descripció:
Instal·lació d’antenes: s’instal·larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els diferents 
centres d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del senyal des de 
l’antena fins als sistemes d’amplificació.

La instal·lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a 
aquells edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots aquells 
edificis que, a causa de  la seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de descàrrega 
elèctrica.

Els parallamps poden ser de dos tipus:
Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació , la base 
de la qual té un radi igual a l’alçada de la instal·lació. Quan diversos parallamps estiguin units a 
distàncies inferiors a 20 metres, el cable d’unió actua com a parallamps continu. És adequat per a edificis
amb predomini de l’alçada respecte de la superfície a planta.
Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de  mode que 
cap punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el volum cobert per la 
malla. El perímetre de la malla es col·locarà a les arestes més elevades de l’edifici. Cada punt del 
conductor engendra, a més, un con de protecció igual al dels parallamps de puntes. És adequat per a 
edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva alçada.

A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat.

Per realitzar la instal·lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent:
instal·ladors.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la
instal·lació:

Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i 
personals, etc.
Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació.

Riscos Probabilitat    Gravetat   Avaluació 
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA MOLT GREU MEDI
4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI
16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS
3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS
El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat. 
S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per 
evitar el risc de caiguda des d’alçada.
El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes.
És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a un 
cubell o petit contenidor disposat per a aquest fi.
No s’iniciaran els treballs fins a haver-se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de 
cobertes inclinades, i evitar el risc de caiguda al buit.
La instal·lació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, amb la 
finalitat d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin.
Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si no 
és estrictament imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents.
Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran els 
treballs.
Les antenes i parallamps s’instal·laran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre 
d’elements que rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta 
plataforma de treball haurà d’estar protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de seguretat.
Les escales de mà, tot i emprar-se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament superior i 
estaran dotades de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar.
Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei durant la realització dels treballs. 
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge mòbil del tipus 
“Keep-block” o ús d’una politja de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat

Escales de mà
Esmoladora angular
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes  per:

Amarradors per al cinturó de seguretat.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat, posat que calgui.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar: 

Pels treballs d’instal·lació d’antenes i parallamps:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant.
- Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep-block o ús d’una politja de 

seguretat.
- Protecció dels ulls, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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ELEMENTS AUXILIARS

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és 
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor.

RETROEXCAVADORA

S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat
- Comprovar el clàxon de marxa enrera. 

En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada, 
baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :

- Posar el fre d’estacionament.
- Posar en punt mort els diferents comandaments.
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
- Treure la clau de contacte.
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.

S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
motor en marxa ni la cullera aixecada.

ESCALES DE MÀ.

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

BOMBEIG DE FORMIGÓ

L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball.
La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts 
susceptibles de moviment. 
La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les 
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa.
Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, 
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de 
formigó (torreta de formigonat).
La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns.
Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte.
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És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot 
seguit la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés.
S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present 
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.
Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.
Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada.

ARMADURES

S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 
l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 
propera als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de 
fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 
corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 
realitzant la soldadura.
El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 
seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada. 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC
El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul.
S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 
pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 
treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius.
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SERRA CIRCULAR

S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra.
S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 
resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 
presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les 
disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

GRUES I APARELLS ELEVADORS

En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es 
faci un correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 
corresponents dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat 
a la nostra legislació vigent :

- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva 
Manutenció.

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra.

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades.

SOLDADURA ELÈCTRICA  

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als 
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode.
No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 
treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60
No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 
portapinces.
S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.
S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 
portaelectrodes i els borns de connexió.
Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.
S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.
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ESMOLADORES ANGULARS

S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i 
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc 
de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, 
ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
arribar a multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, 
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a 
la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç 
d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO”

En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 
motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades 
de la Grueta  “maquinillo”.
L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva 
protecció diferencial i magnetotèrmica.
El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca 
efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.
S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  
tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.
S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 
subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades 
en el cabrestant.
S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas 
de falsa maniobra. 
S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de 
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).
L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que 
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo.
L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, 
a un ancoratge independent del “maquinillo”.
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La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de 
càrrega suspesa. 
En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica.

FORMIGONERES PASTERES
Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes.
Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat 
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador 
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  
terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica.
Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 
mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop 
finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
Muntatge:

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 
aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament. 
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, 
es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la 
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament.
Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre 
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui 
entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el 
seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, 
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.
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- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors 
i caperutxes aïllants sobre els aïlladors. 

Ús:
Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència 
del temps  especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:

- L’alineació i verticalitat dels muntants.
- L’horitzontalitat dels travessers.    
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
- L’estat dels ancoratges de la façana.
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.
- La correcta disposició dels  accessos.

S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 
necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic 
autor del projecte de muntatge.
En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els 
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es 
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge:
El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic 
competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar 
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les 
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i 
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la 
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :
Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans 
de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en 
condicions òptimes per a la seva immediata utilització.

BASTIDES DE CAVALLETS.

No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
El conjunt haurà de ser estable i resistent.

MÀQUINA DE TREPAR.

En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 
ulleres antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans 
de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb 
filtre mecànic contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.
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PERFORADORA PORTÀTIL

El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas 
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat 
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 
lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 
apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions. 
És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 
connectada a la xarxa elèctrica.

PISTOLA FIXA-CLAUS

El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

COLISSA ELÈCTRICA
Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. 
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança.
Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant.
Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris.
No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 
produir-li lesions.
No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació.
No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 
produir-li lesions.
Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.
Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.
Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura.
No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.
Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc.
Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols. 
Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.
El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors 
auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball.

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR:
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.



estudi de seguretat i salut
memòria edificació 133/133

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats: canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques.

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :
mòduls prefabricats, o
construïdes a l’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :
vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 
seients i casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors.
dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors.
inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 
inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.
menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en 
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint 
els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de 
les vies d’accés.

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada.

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.

S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet. 
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit. 
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En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra.

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi.

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra.

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques.

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD.

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra.



Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes.

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest.

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís 
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 
Administracions públiques competents. 
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PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS:

Aspectes generals.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 
de 1.940, en vigor capítol VII.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 
14 d'abril de 1997.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 
1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 
5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 
de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 
de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 
12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 
de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 
1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 
1995.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 
Gener de 1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 
23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 
d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 
24 de Maig de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals.
IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis
NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 
de 1.996.
ORDENANCES MUNICIPALS

Instal·lacions elèctriques.
REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 
Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 
d'Octubre de 1.973.
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.
REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 
de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 
de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 
Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988.
I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)
COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març 
de 1995.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.
DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.
QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
CONVENIS COL·LECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 
de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995
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EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.

U.N.E.-E.N.  169: 1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment.

U.N.E.-E.N.  458: 1994

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional

U.N.E.-E.N.  344: 1993

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens.

U.N.E.-E.N.  341: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
rígida.

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible.

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció

U.N.E.-E.N.  354: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia.

U.N.E.-E.N.  355: 1993

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció.

U.N.E.-E.N.  358: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.

U.N.E.-E.N.  360: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes.

U.N.E.-E.N.  361: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors.

U.N.E.-E.N.  362: 1993

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes.

U.N.E.-E.N.  363: 1993

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

U.N.E.-E.N.  365: 1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat.

U.N.E.  81 233: 1991
E.N.    136: 1989

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard.

U.N.E.  81281-1: 1989 
E.N.    148-1: 1987

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central.

U.N.E.  81281-2: 1989
E.N.    148-2: 1987

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3.

U.N.E.  81281-3: 1992
E.N.    148-3: 1992

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat.

U.N.E.  81282 : 1991 
E.N.    140: 1989
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Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat.

U.N.E.  81284 : 1992
E.N.    143: 1990

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.  81285 : 1992
E.N.    141: 1990

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat.

U.N.E.-E.N.  138:1995

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo 
broquet. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  139:1995

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  149:1992

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o 
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N.  405:1993

PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions.

U.N.E.-E.N.  374-1:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la
resistència a la penetració.

U.N.E.-E.N.  374-2:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics.

U.N.E.-E.N.  374-3:1995

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva.

U.N.E.-E.N.  421:1995

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos.

U.N.E.-E.N.  348:1994
E.N.    348: 1992

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos.

U.N.E.-E.N.  467:1995

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals.

U.N.E.-E.N.  470-1:1995

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment.

U.N.E.-E.N.  510:1994

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N.  532:1996



Documentació gràfica.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PGM PER A L’AMPLIACIÓ DELS USOS AL RECINTE DE 
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  Uso más fácil

  Programación semanal

  Luz incorporada para su visualización 
en la oscuridad

  Control de 1 a 16 unidades 
interiores

  Sonda de ambiente integrada

  Reglaje de los parámetros de funcionamiento (ON/
OFF, modo, tempertura, ventilación…)

  Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción  
de temperatura

  Programación de las opciones (ON / OFF a 
distancia, informe de fallos, puesta en ruta 
automática…)

  Multilengua

  Control de 1 a 16 unidades interiores 
(en master / esclavo)

  Ideal para los hoteles

  Muy compacto 

  Funciones simplificadas (ON/OFF, 
modo, temperatura, ventilación)

  Función de preferencia con mando centralizado 
o CS-NET WEB.

  Receptor infrarrojo a integrar en una esquina del 
cassette

 Equipado con una sonda desviada, se regulará en 
relación a la temperatura ambiente.

 Control de 1 a 16 unidades interiores (en master / 
esclavo).

 Receptor externo.

 Empalme por terminal.

 Función auxilio Refrigeración / Calefacción.

   La version PC-ALHZF es especifica para el mando 
infrarojos PC-LH3B.

  Control de 1 a 16 unidades interiores 
(en master / esclavo)

  Programación semanal

  Sonda de ambiente integrada

  Reglaje de los parámetros de funcionamiento

 (ON/OFF, modo, tempertura, ventilación…)

  Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de 
temperatura

  Programación de las opciones (ON / OFF a 
distancia, informe de fallos, puesta en ruta 
automática…)

 Pantalla LCD

 Sin necesidad de cableado

 Funciona con un receptor de infrarrojos

 Multi-funciones (contacto, modo, 
temperatura, ventilación, hojas, reloj...)

 Se pueden controlar simultáneamente 
dos o más unidades

 La version PC - LH3B es especifica para 
RPK - FSN3Mo RCI - FSN3 (llegando hasta  4 
velocidades). * Necesita receptor inalámbrico

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: 187 €

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: 149 €

MANDO POR CABLE MULTIFUNCIÓN 
(USER-FRIENDLY)

MANDO POR CABLE SIMPLIFICADO

RECEPTOR DE INFRARROJOS 

QUE SE PUEDE INTEGRAR EN EL 

CASSETTE

SONDA REMOTA

RECEPTOR POR INFRAROJOS MURAL

MANDO POR CABLE MULTIFUNCIÓN

MANDO POR INFRARROJOS* 

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio PC-LH3A: 156 €

Precio PC-LH3B: 156 €

Controles individuales

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: 105 €

Controles 
Comercial y VRF

Nota:
Los precios indicados en esta tarifa de accesorios y controles son aplicables exclusivamente a los pedidos que incluyen máquinas. 
La compra por separado de estos accesorios y controles se regirá por la tarifa correspondiente de recambios.

Compatibilidad PC-ALHD: Unidades interiores Cassette RCD

Compatibilidad PC-ALHN: Unidades interiores Cassette RCI-Ei

Compatibilidad PC-ALHC1: Unidades interiores Cassette RCIM

Compatibilidad PC-ALH3: Unidades interiores Cassette

RCI (FSN3/Ek)

Precio (PC-ALHN /ALHD): 210 €

Precio (PC-ALH3): 250 €

Precio (PC-ALHC1): 201 €

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free salvo Mural

Precio: 40 €

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

PC-ARF

PC-ARH

PC-ALHC1

PC-ALHN

PC-ALH3

PC- ALHD

THM-R2AE

PC - ALHZ 

PC - ALHZF

PC-ART

PC-LH3A

PC-LH3B

Precio PC - ALHZ: 210 €

Precio PC - ALHZF: 223 €
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  Control de hasta 256 unidades 
interiores (16 grupos)

  Funciona con o sin mando a distancia

 Gestión “H-Link”

  Parametraje automático

  Contactos disponibles 
(arranque / parada, informe de fallo, informe de 
arranque...)

 Control de 1 a 16 unidades interiores 
(o grupos)

 ON/OFF centralizado

 8 mandos por H-Link

 Parametraje automático según 
la capacidad de las unidades

 Contactos disponibles (arranque / parada, 
informe de fallo, informe de arranque, ...)

 Interfaz de mando centralizado 

 Ofrece un nuevo medio para controlar su sistema 
llamado “Esquema de edificio” 

 Mando a distancia virtual proporcionado de manera 
estándar

 Control de consumo estándar

  Mismas funciones que CS NET WEB.

  Pantalla de 10 y 17 pulgadas.

  Conectable con el nuevo HC - A64NET, CS NET 
WEB v4, otro CS NET WEB Manager.

  Tamaños opcionales: 10 y 17 pulgadas.

  Alimentación 1~ 230V 50 Hz.

 Permite 3 encendidos/apagados 
al día

 Función “vacaciones”

 Fijación de programas

 Compatible con PC-ART, PSC-A64S, 
PC-ARH

 Control individual de las unidades interiores 
(o de los grupos)

 Control centralizado

 Capacidad de hasta 8 unidades con esta pantalla 
conectada en el mismo bus H-link 

 Control de hasta 160 unidades interiores (máx. 64 
grupos) 

 Reglaje de los parámetros de funcionamiento (ON/
OFF, modo temperatura, ventilación…) 

 Autodiagnóstico, anti-congelación y reducción de 
temperatura

 Programación de las opciones (ON/OFF a distancia, 
informe de fallos, puesta en ruta automática…) 

 Pantalla táctil a color (8,5 pulgadas) 

 Programación semanal y vacacional 

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: 1.157 €

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: 1.035 €

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: Consúltenos

MANDO CENTRALIZADO

MANDO CENTRALIZADO ON/OFF

GESTIÓN INTEGRAL. CS-NET WEB

GESTIÓN INTEGRAL. CS NET WEB

64

CS NET WEB MANAGER LT / XT 

SCREEN

PROGRAMADOR SEMANAL

PANTALLA TÁCTIL SISTEMA
CENTRALIZADO

Controles centralizados

y Accesorios

Nota:
Los precios indicados en esta tarifa de accesorios y controles son aplicables exclusivamente a los pedidos que incluyen máquinas. 
La compra por separado de estos accesorios y controles se regirá por la tarifa correspondiente de recambios.

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: Consúltenos

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: Consúltenos

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: 397 € 

Compatibilidad: Gama Utopia y Set Free

Precio: Consúltenos

PSC-A64S

PSC-A16RS

PSC - 160WEB1

HC - A64NET

PSC-A1T

PSC-A64GT
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Nota :

Los precios indicados en esta tarifa de accesorios y controles son aplicables exclusivamente a los pedidos que incluyen máquinas. 
La compra por separado de estos accesorios y controles se regirá por la tarifa correspondiente de recambios.

Accesorios

  En la gama FSXN, se deberá pedir un kit por cada 
módulo de unidad exterior. 

Compatibilidad : Set Free FSXN / FSXN1E

Precio: 66 €

Compatibilidad: RCI

Precio: 306 €

KIT PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA 
DE DESAGÜE PARA SET FREE FSXN

KIT DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS 
EN T

DBS-TP10A TKCI-232

Compatibilidad: Cassette RCI.

Precio: 64 €

  Obturador de vía para Cassette RCI.

OBTURADOR DE VÍA PARA 
CASSETTE

PI-23LS5

Compatibilidad: RCI

Precio: 172 €

KIT DE ENTRADA DE AIRE FRESCO

PD-75

Compatibilidad: Cassette RCIM.

Precio: 343 €

UNIDAD DE SENSOR DE MOVIMIENTO 
INTEGRABLE EN PANEL 

SOR-NEC

Compatibilidad: RPC-FSN3

Precio: 536 €

KIT DE SENSOR DE PRESENCIA 

SOR-NEP

Controles y
Comercial y VRF

  Drenaje evacuación Ø 32 mm 

  Un Kit por cada modulo.

* En FSN2 verifica el número de Kits en función del tamaño de la unidad

   Drenaje evacuación Ø 15 mm

KIT PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA 
DE DESAGÜE

KIT PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA 
DE DESAGÜE PARA IVX

DBS26 DBS 12L

Compatibilidad :
AS - 3HVNPE
RAS - 4 ~ 6H(V)N(P/C)E
RAS 8 ~ 10H(V)N(P/C)E
12HN(P/C)

Precio: 35 €

Compatibilidad :
RAS - 2 ~ 2,5 HVNP

RAS - 3HVNC

Precio: 35 €
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Funcionalidades

REPARTO 
DE LOS CONSUMOS 
ENERGÉTICOS

 Esta función disponible de forma estándar, permite 
repartir proporcionalmente los consumos energéti-
cos de todas o parte de las unidades interiores ges-
tionadas por la CS-NET WEB durante un período de-
terminado. Este reparto se fija en porcentajes. Para 
el reparto en KWh, se deberán prever contadores 
sobre los grupos exteriores (No suministrados).

Nuevas pantallas táctiles 

La CS-NET WEB es una interfaz de mando centralizada que permite controlar y 
supervisar a distancia una instalación, mejorando así los costes de explotación 
de edificios sujetos al uso de calefacción y de climatización.

CS NET MANAGER LT/XT 
(10” / 17 “)

  CS-NET WEB v3.3 ofrece un nuevo medio para controlar su sistema 
llamado “Esquema de edificio”. Muy fácil de utilizar, todas las unida-
des se fijan en un plan de implantación del edificio.

  CS-NET WEB v3.3 dispone también de un mando a distancia virtual 
que puede abrir pulsando sobre el icono de una unidad o que puede 
utilizar simplemente instalándolo en su PC*.

  El mando a distancia virtual tiene las funcionalidades básicas del 
mando a distancia estándar. Se proporciona de forma estándar.

*PC está conectado a la misma red Ethernet que CS-NET WEB.

UNA AUTÉNTICA HERRAMIENTA 
DE MANTENIMIENTO

  A partir de la interfaz del cliente, el usuario pilo-
ta la instalación y puede visualizar toda dis-
función ocurrida en la instalación: código 
del fallo, descripción del problema constatado.

  Boletín de alarmas: Desde la aparición del 
primer fallo, la CS-NET WEB genera automáti-
camente un boletín de alarmas y se puede ex-
portar en cualquier momento (Gama SYSTEM 
FREE).

  Datos históricos: la CS-NET WEB registra to-
dos los parámetros de funcionamiento de la instalación y permite al usuario trazar los gráficos 
de evolución de los parámetros retenidos en un intervalo de tiempo definido a fin de analizar de 
forma precisa los funcionamientos y de emitir informes precisos de intervención.

  Un servidor de correo permite alertar por e-mail en caso de que aparezca un código de fallo 
en la instalación. Se puede controlar mediante el protocolo Modbus/IP.

Instalación

Esta interfaz se adapta particularmente a los administradores de edificios que tengan a 
su cargo la explotación y la gestión de un sistema de climatización que incluya equipos de 
nuestras series Set Free, Utopia y/o Samurai.

Sea cual sea la superficie y la naturaleza de los lugares tratados, la CS-NET WEB ofrece, 
a las empresas de mantenimiento, todas las ventajas de una solución simplificada de 
Gestión Técnica Centralizada.

 La CS-NET WEB es una interfaz “material” 
asociada a una interfaz “informática” que 
funciona de manera autónoma: el PC sólo 
es necesario para la puesta en el servicio 
y la supervisión periódica.

 La conexión del cuadro eléctrico in situ se 
puede realizar tanto a una red local inter-
na (LAN) como a un módem de internet de 
tipo ADSL.

 Distancia estándar: 1000 m*.

 Límites aumentados: Se pueden controlar 
128 unidades interiores (CS NET 160) y 
64 grupos exteriores (HLINK 2) de la gama 
(system Free). 

 System Free con una interfaz o 32 Samu-
rai (8 por cuadro eléctrico).

 Puerto ModbusTCP integrado de forma 
estándar (sólo en CS NET 160).

CS-NET 
Versiones 160/64

T if
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Recomendación: prever una conexión de internet en el lugar que reciba la interfaz 
“material” CS-NET WEB para el acceso a distancia.

SIMPLICIDAD 
DE LOS PARÁMETROS
A partir de la interfaz del cliente, el usu-
ario selecciona todos los parámetros de 
funcionamiento de una unidad interior. 
Estos parámetros se pueden aplicar muy 
rápidamente a todas o a parte de las uni-
dades del lugar (Gama SYSTEM FREE).

A fin de limitar el acceso a los reglajes, es 
posible bloquear un determinado número 
de parámetros (temperatura de consig-
na, modo de funcionamiento, rapidez de 
ventilación, marcha/parada) o limitar los 
rangos de reglajes disponibles (Gama 
SYSTEM FREE).

GAMA SET FREE Y UTOPIA

Funciones de mando
  Marcha/parada

  Modo de funcionamiento

  Temperatura de consigna

  Rango de consigna accesible

  Rapidez de ventilación

  Orientación del flujo de aire

  Modo local/central

Funciones de control
  Estado: marcha/parada

  Modo de funcionamiento

  Temperatura de consigna

  Temperatura de recuperación de 
ambiente

  Filtro

  Rapidez de ventilación

  Orientación del flujo de aire

  Alarma

  Código de fallo

  Reloj

GAMA SAMURAI

Funciones de mando
  Marcha/parada

  Modo de funcionamiento

Funciones de control
  Estado: marcha/parada

  Modo de funcionamiento

  Temperatura ambiente

  Temperatura retorno de agua

  Temperatura de impulsión del agua

  Temperatura de líquido

  Temperatura de evaporación

  Temperatura de condensación

  Temperatura de aspiración

  Presión de alta

  Presión de baja

  Alarma

  Código de fallo

  Reloj

ACCESO LIMITADO 
Y PROTEGIDO
Existen numerosos niveles de acceso pro-
tegidos por contraseña, que limitan los 
accesos a los reglajes de los parámetros 
de funcionamiento.

PROGRAMADOR DE LARGA 
DURACIÓN

Se puede programar el reloj para 4 años, 

permitiendo así un funcionamiento au-

tónomo de larga duración. A fin de sim-

plificar la programación, se pueden crear 

numerosas plantillas que se pueden apli-

car a una, varias o a todas las unidades 

del lugar.

CS-NET WEB 3.3 intégre 
un accès web SmartPhone

Réf : CS-NET WEB.

WEB
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En un mundo cada vez más comunicativo, HITACHI propone hoy día una nueva oferta 
extra amplia para un máximo de interoperabilidad.

La mayor parte de los sistemas de supervisión de edificios utilizan una conexión a Modbus. El protocolo Modbus es un protocolo de diálogo en 

serie basado en una estructura jerarquizada entre una unidadd maestra  y unidades esclavas.

Es tambien un estándar en aplicaciones industriales.

Comunicaci
Gestionar, informar, permitir  

PROTOCOLO MODBUS

MODBUS

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN
UNIDAD DE 

TRATAMIENTO 
DE AIRE

ALARMA 

DE INCENDIOS

Réf : HC - A8MB
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MODBUS

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN
UNIDAD DE 

TRATAMIENTO 
DE AIRE

ALARMA 

DE INCENDIOS

Réf : HC - A64MB
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Comunicaci

PROTOCOLO KNX – INTERFAZ CONECTABLE A CS-NET WEB

Ref : KNX001

ILUMINACIÓN

CS NET WEB 160

VENTILACIÓN
UNIDAD DE 

TRATAMIENTO 
DE AIRE

ALARMA 

DE INCENDIOS

PROTOCOLO KNX
El KNX es un bus dedicado al “Edificio”, normalizado e independiente de los fabricantes (alumbrado, calefacción, 
seguridad, gestión de la energía, medición, etc.). Basado en los Bus estándar EIB, EHS, Batibus, el KNX garantiza la 
interoperabilidad de los productos que llevan el logo KNX. Es un estándar ISO.

Orientación: Edificios grandes y medianos, domótica.

PROTOCOLO KNX – INTERFAZ DIRECTA, 16 UNIDADES INTERIORES, 15 VARIABLES

Ref : HC-A16KNX

ILUMINACIÓN VENTILACIÓN
UNIDAD DE 

TRATAMIENTO 
DE AIRE

ALARMA 

DE INCENDIOS

Gestionar, inform
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CS-NET WEB necesaria.

ON/OFF (VOLVER)

ON/OFF (VOLVER)

1-230V 50HZ

1-230V 50HZ

TABLA DE COMANDOS

ALARMA

HARC-I/O

ALARMA

HLINK

HLINK

HLINK

HLINK

CSNET WEB

CSNET WEB
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HARC-I/O para gestionar y dialogar con terceros equipos

Este interfaz permite integrar en el sistema de gestión centralizado de HITACHI, tanto unidades de 
tratamiento de aire, como unidades de ventilación externos al sistema HITACHI.

ar, permitir la interoperabilidad
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Sistema VRF • Set Free Modular FSXN

Más información sobre los controles y los accesorios en las páginas 222 a 225.

 Compactos: los módulos base tienen 
unas medidas compactas que permiten 
transportarlos en un ascensor.

 Todos los modelos pueden funcionar 
indistintamente a 2 (calefacción o 
refrigeración) ó 3 tubos (calefacción y 
refrigeración simultáneamente).

 Posibilidad de elegir entre 6 modelos 
utilizados de forma individual o en 
combinaciones modulares de éstos, llegando 
hasta los 54 CV de potencia.

 Posibilidad de limitación del consumo 
eléctrico.

 Posibilidad de bloquear el funcionamiento en 
solo calor o en solo frío.

 Flexibilidad total: compatible con cualquiera 
de las variedades de unidades interiores de 
System Free de HITACHI.

 Amplio rango de funcionamiento, hasta -20ºC 
en calefacción y -5ºC en refrigeración.

 Instalación simplifi cada de cajas CH.

 Desniveles y longitudes de las tuberías.

 Wave Mode: función que minimiza el cambio 
de temperatura y electricidad.

 Nuevo ventilador 3 aspas más silencioso.

 Control: todos los sistemas de control 
individuales o centralizados son compatibles e 
intercambiables.

 Conexión H-Link.

 Gestión remota a través de CS Net Web.

 Compresor de alta efi ciencia Scroll DC 
Inverter.

Limitación del consumo eléctrico

Se puede controlar de manera automática el con-

sumo de energía, regulando entre un 100%, 70% 

y 50% del valor nominal. Evitando así, un exceso de 

energía regulando la frecuencia, sin permitir los picos 

de consumo.

1

2

5

3

4

Desniveles y longitudes de las tuberías

Longitud máxima total: 300 a 1000 m

1. L máx de tubería: 165 m

2. L máx tras una ramifi cación: 30 a 40 m

3. L máx tras el primer multikit: 40 a 90 m

4. Desnivel UI-UI: máx 15 m

5. Desnivel máx gp H, gp B, 40 m, 50 m

Instalación simplifi cada de cajas 

 CH Box más pequeña y simple

 Sólo 3 conexiones en la caja

 ¡50% más pequeña!

 ¡2 veces más rápida de colocar!

H: 191 mm
L: 301 mm
P: 214 mm

Líquido

Líquido
Gas

GasGas

A unidad
interior

instalación

fácil

Consumo 
eléctrico 

El exceso de potencia se limita por la función de limitación

Regulado al 100%,
80%, 70%, 60% de
la potencia nominal
en modo frío

Mañana
Tiempo

NocheDía

Limitación
de potencia

Control automático de la demanda

La efi cacia máxima esta asegurada 
dentro del rango de ajuste
de la energía.

RAS-14~18FSXN

RAS-8~12FSXN

3 tu
bo

s

2 tu
bo

s

Mando a distancia
por infrarrojos

Mando a distancia
por infrarrojos

PC - LH3BPC-LH3A

Mando por cable
simplifi cado

PC-ARH

Mando por cable
multifunciones

PC-ART PC-ARF 

Programador por cable 
multifunción user-friendly

MANDOS COMPATIBLES OPCIONALES INDIVIDUALES
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Sistema VRF • Set Free Modular FSXN

Unidades exteriores RAS-8FSXN RAS-10FSXN RAS-12FSXN RAS-14FSXN RAS-16FSXN RAS-18FSXN 

Número máx. de uds. conectables   13 16 19 23 26 26

Potencia nominal(1) Refrigeración

 kW  

22,40 28,00 33,50 40,00 45,00 50,00
Calefacción 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,00

Potencia absorbida
Refrigeración 5,82 7,39 9,82 12,31 13,93 14,84
Calefacción 6,00 7,66 10,42 11 ,57 12,82 14,70

EER - COP 3,85 - 4,17  3,79 - 4,11  3,41- 3,60 3,25 - 3,89 3,23 - 3,90  3,37 - 3,81 

Clase energética
Refrigeración A A A A A A 

Calefacción A A A A A  A 

Nivel de presión sonora (modo noche)(2) dB(A) 58 (53)  60 (55)  62 (57)  63 (58)  
Caudal de aire m3/h 9.300 10.200 10.500 11.700 11.700 11.700
Alimentación   400V - 3Ph + N - 50Hz  
Longitud máxima

m
165

Desnivel máximo (más alto - más bajo) 50 - 40 
Diámetro de tuberías (Líq. - Gas baja- Gas alta) pulgadas  3/8 - 3/4 - 5/8  3/8 -  7/8 -  3/4 1/2 - 1 - 7/8 1/2 - 1 1/8 - 7/8  5/8 - 1 1/8 - 7/8
Carga de refrigerante kg 6,50 6,50 7,00 9,00 9,00 10,50
Fluido refrigerante R410A  
Compresor 1 Scroll DC Inverter 2 Scroll DC Inverter

Unidades exteriores  RAS-20FSXN  RAS-22FSXN  RAS-24FSXN  RAS-26FSXN  RAS-28FSXN  RAS-30FSXN 

Módulos combinados  RAS-8FSXN                       
RAS-12FSXN

RAS-8FSXN                       
RAS-14FSXN

RAS-10FSXN                       
RAS-14FSXN

RAS-12FSXN                       
RAS-14FSXN

RAS-14FSXN                       
RAS-14FSXN

RAS-14FSXN                       
RAS-16FSXN

Número máx. de uds. conectables   33 36 40 43 47 50

Potencia nominal(1) Refrigeración

 kW  

56,00 61,50 69,00 73,00 80,00 85,00
Calefacción 63,00 69,00 77,50 82,50 90,00 95,00

Potencia absorbida
Refrigeración 15,64 17,00 20,47 21,58 24,62 26,24
Calefacción 16,54 17,06 19,94 21,99 23,14 24,39

EER - COP 3,58 - 3,81  3,62 - 4,04  3,37 - 3,89  3,38 - 3,75  3,25 - 3,89   3,24 - 3,90  

Clase energética
Refrigeración A A A A A A 

Calefacción A A A A A A 

Nivel de presión sonora (modo noche)(2) dB(A) 62 (57) 63(58) 63(58) 64(59) 65(60) 65(60)
Caudal de aire m /h 19.800 21.000 21.900 22.200 23.400 23.400
Alimentación    400V - 3Ph + N - 50Hz  
Longitud máxima

m
165 m

Desnivel máximo (más alto - más bajo) 50 - 40 m
Diámetro de tuberías (Líq. - Gas baja- Gas alta) pulgadas  5/8 - 1 1/8 - 7/8  5/8 -  1 1/8 -  1 5/8 - 1 1/8 - 1 3/4 - 1 1/4 - 1  3/4 -  1 1/4 - 1 1/8
Carga de refrigerante kg 13,50 15,50 16,00 18,00
Fluido refrigerante R410A  
Compresor 2 Scroll DC Inverter 3 Scroll DC Inverter 4 Scroll DC Inverter

BS

Rendimiento garantizado

BH
-5°C -20°C

+43°C +15°C

BS

Rendimiento garantizado

BH
-5°C -20°C

+43°C +15°C

950 mm

RAS-8~12FSXN

1.720 mm

765 mm

Kg

210

1.210 mm 1.210 mm

1.720 mm 1.720 mm

765 mm 765 mm

RAS-14~16FSXN RAS-18FSXN

Kg

295

Kg

315

(1) La potencia nominal en refrigeración y calefacción es la capacidad combinada del sistema SET-FREE y se basa en las condiciones siguientes (EN14511): 
1) Refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; temperatura exterior 35ºC BS
2) Calefacción: temperatura interior 20ºC BS; temperatura exterior 7ºC BS, 6ºC BH
3) Longitud de tubería a 7,5m; desnivel a 0m   

(2) La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1m desde la superficie frontal de la unidad y a 1,5m desde el nivel del suelo.  

Para las condiciones de las especificaciones, ver notas en la tabla anterior.

RAS-20FSXN

1.720 mm

765 mm

1.920 mm

Kg

210

Kg

210

RAS-22~26FSXN

1.720 mm

765 mm

2.180 mm

Kg

210
Kg

295

765 mm

RAS-28~30FSXN

1.720 mm

2.440 mm

Kg

295

Kg

295

3 tu
bo

s

2 tu
bo

s

INDIVIDUAL
CONTROL
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Unidad Exterior Multi Inverter • UTOPIA IVX PREMIUM

Más información sobre las unidades interiores en las páginas 174 a 181.

 La solución más competitiva para la mayoría 
de la aplicaciones comerciales.

 Hasta 8 espacios diferentes, con control 
individual de cada  una de las unidades 
interiores.

 Disponibilidad modelos monofásicos (de 2 a 
6 CV) y trifásicos (de 4 a 12 CV).

 Conectables desde 0,8 CV las unidades 
interiores.

 Cumple los requerimientos de la 
normativa Erp de Ecodiseño Lot.10 de la 
Unión Europea.

 Compatible con todas las unidades 
interiores System Free de HITACHI.

 Compatible con cualquiera de los sistemas 
de control HITACHI, ya sean individuales o 
centralizados.

 Conexión H-Link II.

 Conexión CS NET Web.

 Compresor Scroll DC Inverter de HITACHI.
 Nuevo diseño de aletas que minimizan la 
generación de escarcha.

 Funcionamiento garantizado hasta -20°C de 
temperatura exterior en calefacción.

 DX-KIT opcional: para integración de cortinas 
de aire y unidades de tratamiento de aire.

 Distancia frigorífi ca máxima (Longitud 
equivalente) de hasta 125 m.

RAS-3HVNPERAS-2~2.5HVNP
RAS-4~10H(V)NPE

RAS-12HNP

Hasta 8 espacios diferentes

La gama Utopía IVX Premium cuenta con un revolucio-

nario control que permite la conexión de un máximo de 

8 unidades interiores instaladas en habitaciones dife-

rentes y permitiendo el control independiente de cada 

una de ellas.

Compresor DC Inverter

Los nuevos compresores DC Inverter optimizan el fun-

cionamiento a cargas parciales hasta un 50%, gracias 

al diseño del nuevo eje y al nuevo motor DC.

Nuevo diseño de aletas

Las nuevas aletas han sido diseñadas para mejorar el 

rendimiento estacional y el comportamiento en modo 

calor a baja temperatura, minimizando así la genera-

ción de escarcha.

COMPATIBLE CON LAS SIGUIENTES UNIDADES INTERIORES

MuralConducto ConsolaCassette Techo

Aplicación: BANKING & CITY BUSINESS COMERCIAL

ON

22º

ON

22º

ON

20º

ON

20º

ON

18º

ON

18º

OFF

OFF

Antiguas aletas Nuevas aletas
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Más información  sobre los controles y los accesorios en las páginas 222 a 225.

ACLASE INDIVIDUAL
CONTROL

UTOPÍA IVX PREMIUM Monofásica
Unidades exteriores RAS-2HVNP RAS-2.5 HVNP RAS-3HVNPE RAS-4HVNPE RAS-5HVNPE RAS-6HVNPE

Combinaciones Posibles MONO-TWIN MONO-TRI MONO-TWIN-TRI-QUADRI

Potencia nominal (min-máx)(1) Refrigeración

kW

5,00 ( 2,20 - 5,60) 5,60 (2,20 - 6,30) 7,10 (3,20-8,00) 10,00 (4,50-11,20) 12,50 (5,70-14,00) 14,00 (6,00-16,00)
Calefacción 5,60 (2,20 - 7,10) 6,30 (2,20 - 8,00) 8,00 (3,50 -10,60) 11,20 (5,00-14,00) 14,00 (5,00-18,00) 16,00 (5,00-20,00)

Potencia nominal absorbida Refrigeración 1,20 1,34 1,52 2,01 3,15 3,98

Calefacción 1,16 1,35 1,58 2,04 2,95 3,65

EER - COP(2) Para más información sobre el rendiemiento estacional consulte la página 130 3,81/4,55 (A/B) 3, 41 /4,23 (A/A)
Nivel de presión sonora (modo noche)(3) dB(A) 44(42) 45(43) 46(42) 47(43) 48(44) 48(45)
Caudal de aire m3/h 2.436 2.436 2.700 4.800 5.400 6.000
Alimentación   1 ~ 230V 50Hz 1 ~ 230V 50Hz
Diámetro de tuberías (Líq. - Gas)  pulgadas  1/4 - 1/2 3/8 - 5/8
Longitud máxima

m
50 50 50 75 75

Desnivel máximo 30 / 20
Carga inicial de refrigerante (precarga para) kg (m) 1,6 1,6 2,3 4,1 4,2
Revisión de refrigerante g/m 50(30) 50(30)* 50(40) 75(60)
Control independiente SÍ
Fluido refrigerante R410A  
Compresor SCROLL

BS BH
-15°C -20°C

+46°C +15°C

600 mm 800 mm

300 mm 370 mm

792 mm 950 mm

RAS-2~2.5HVNP RAS-3HVNPE

Kg

41

Kg

66

1.380 mm

370 mm

RAS-4~6H(V)NPE 

RAS-8HNPE

RAS-10HNPE

Kg

103

Kg

136

Kg

138

950 mm

1.650 mm

1.100 mm 

RAS-12HNP
Kg

171

UTOPÍA IVX PREMIUM Trifásica
Unidades exteriores RAS-4HNPE RAS-5HNPE RAS-6HNPE RAS-8HNPE RAS-10HNPE RAS-12HNP

Combinaciones Posibles MONO - TWIN- TRI- QUADRI

Potencia nominal (min-máx)(1) Refrigeración

kW

10,00 (4,50 -11,20) 12,50 (5,70-14,00) 14,00 (6,00 -16,00) 20,00 ( 8,00 - 22,40) 25,00 (10,00 - 28,00) 30,00 (11,20 - 33,50)
Calefacción 11,20 (5,00-14,00) 14,00 (5,00-18,00) 16,00 (5,00-20,00) 22,40 (6,30 - 28,00) 28,00 (8,00 - 35,00) 33,50 (9,00 - 37,50)

Potencia nominal absorbida Refrigeración 2,01 3,15 3,98 5,36 7,88 10,55

Calefacción 2,04 2,95 3,65 5,06 7,03 8,46

EER - COP(2) 4,68 - 5,16 (A/A) 3,81 - 4,55 (A/B) 3,41 - 4,23 (A/A) 3,56 - 4,21 (A/A) 3,07 - 3,84 (B/A) 2,65 - 3,64 (D/A)
Nivel de presión sonora (modo noche)(3) dB(A) 47(43) 48(44) 48(45) 57(55) 58(56) 59(57)
Caudal de aire m3/h 4.800 5.400 6.000 7.620 8.040 9.780
Alimentación   3N ~ 400V 50Hz 3N ~ 400V 50Hz
Diámetro de tuberías (Líq. - Gas)  pulgadas  3/8 - 5/8 3/8 - 1 1/2 - 1
Longitud máxima

m
75(60) 100

Desnivel máximo 30/20
Carga inicial de refrigerante (precarga para) kg (m) 4,1(60) 4,2 5,7 6,2 6,7
Revisión de refrigerante g/m 75(60) 75(60) 75(60) 100 100 100
Control independiente SÍ
Fluido refrigerante R410A 
Compresor SCROLL

(1) La capacidad nominal de refrigeración y calefacción esta basada en la norma 
EN14511 :

 - Refrigeración: Temperatura interior 27 °C BS ; 9 °C BH, temperatura exterior 
35°C BS.

 - Calefacción: Temperatura interior 20 °C BS y 6 °C BH.
(2) La medición del nivel sonoro se ha realizado en una cámara anecoica a 1 m 

desde el nivel del suelo 1 m desde la superficie frontal de la unidad.

Mando a distancia
por infrarrojos

Mando a distancia
por infrarrojos

PC-LH3BPC-LH3A

Mando por cable
simplifi cado

PC-ARH

Mando por cable
multifunciones

PC-ART PC-ARF 

Mando por cable 
multifunción user- friendly

MANDOS COMPATIBLES OPCIONALES INDIVIDUALES

Unidad Exterior Multi Inverter • UTOPIA IVX PREMIUM

ÍNDICE DE
CAPACIDAD
50%-120%CONCEPT

VRF

390 mm

* Para sistemas de dos unidades interiores la carga de refrigerante adicional necesaria es de 24 g/m.
(1) La capacidad nominal de refrigeración y calefacción es la capacidad combinada del sistema RAS y 

se basa en EN14511.
  - Refrigeración: Temperatura interior 27 °C BS; temperatura exterior 35 °C BS.
  - Calefacción: Temperatura interior 20° C BS; temperatura exterior 7 ° C BS, 6 ° C BH. Longitud de 

tubería: 7,5 m.
(2) SEER y SCOP se ajustan a la norma EN 14825.         
  El SEER, SCOP, EER y el COP se especifican en la unidad exterior en combinación con la unidad 

interior mencionada. Los datos de COP y EER están especificados para combinación de unidades 
interiores RCI-FSN3.

(3) El nivel de presión acústica se ha medido en una cámara anecoica a 1,5 m desde el nivel del suelo 
y 1 m desde el frontal de la unidad (Unidades funcionando con su tensión de alimentación nominal.

Para crear la etiqueta energética visita nuestra web www.hitachiaircon.es y utiliza 
nuestra aplicación Hitachi ErP AcTive Tool.

Rendimiento garantizado
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Mural • Bomba de calor DC Inverter • AKEBONO RXB

Precio del conjunto blanco 1.257 € 1.399 € 2.266 €

295 mm 548 mm 736 mm210 mm

288 mm 350 mm

900 mm
750 mm 800 mm

RAK-25~50RXB

RAC-25~35WXB RAC-50WXB

Kg

11

Kg

34

Kg

49,5

Unidades interiores RAK-25RXB RAK-35RXB RAK-50RXB

Potencia nominal 
(min-máx)(1)

Refrigeración
kW 

2,50 (0,90-3,10) 3,50 (0,90-4,00) 5,00 (1,90-5,20)

Calefacción 3,20 (0,90-4,20) 4,00 (0,90-4,80) 5,80 (2,20-7,00)

Nivel de presión sonora 
(muy baja - baja - med - alta)(2)

Refrigeración

dB(A)

20 - 26 - 32 - 40 22 - 29 - 35 - 42 25 - 31 - 39 - 47

Calefacción 20 - 27 - 33 - 40 22 - 30 - 35 - 42 25 - 31 - 39 - 48

Potencia sonora (Datos de Eurovent) 55 60 60

Caudal de aire 
(muy bajo - bajo - med - alto)

Refrigeración
m3/h

300 - 330 - 510 - 560 320 - 340 - 430 - 580 350 - 400 - 580 - 720

Calefacción 290 - 370 - 560 - 610 310 - 360 - 480 - 630 350 - 420 - 620 - 800

Diámetro de tuberías (Líq. - Gas) pulgadas 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 

Diámetro de evacuación de condensados mm 16

Mando a distancia (de serie) Eco Control

Unidades exteriores RAC-25WXB RAC-35WXB RAC-50WXB

Potencia nominal absorbida 
(min-máx)

Refrigeración
 kW 

0,54 (0,25-1,22) 0,91 (0,25-1,40) 1,56 (0,50-2,10)

Calefacción 0,70 (0,25-1,20) 0,95 (0,25-1,60) 1,56 (0,50-2,70)

EER - COP (A/A)  4,59 - 4,57 (A/A) 3,85 - 4,19 (A/A)  3,21 - 3,72 (A/A)

SEER  8,50 8,50 7,20

SCOP (zona climática media) 4,70 4,72 4,50

Clase energética(3)
Refrigeración  A+++ A+++ A++

Calefacción  A++ A++ A+

Nivel de presión sonora(4)
Refrigeración

dB(A)
46 47 51

Calefacción 47 49 51

Caudal de aire
Refrigeración

m3/h
1.860 1.920 2.160

Calefacción 1.620 1.620 2.160

Alimentación  230V - 1Ph - 50Hz

Diámetro de tuberías (Líq. - Gas) pulgadas 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 

Longitud máxima
m

20 30

Desnivel máximo 10

Carga de refrigerante kg (m) 1,08 (20) 1,17 (20) 1,35 (30)

Fluido refrigerante R410A 

Compresor Rotativo

BS

Rendimiento garantizado

BH
-10°C -15°C

+43°C +21°C

Nombre del conjunto AKEBONO 25 RXB AKEBONO 35 RXB AKEBONO 50 RXB

Nombre del conjunto AKEBONO 25 RXB AKEBONO 35 RXB AKEBONO 50 RXB

Precios recomendados - I.V.A no incluido, Tasa RAEE no incluida. 

(1) La potencia nominal para refrigeración y calefacción es la potencia combinada del sistema split estándar HITACHI y se basan en las condiciones siguientes (ISO 5151): 
- Refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; temperatura exterior 35ºC BS.
- Calefacción: temperatura interior 20ºC BS; temperatura exterior 7ºC BS, 6ºC BH.
- Longitud de tubería a 5m; desnivel a 0m 

(2) La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1m de la rejilla de descarga y a 0,8m por debajo desde la mitad del centro de la unidad interior.
(3) Datos calculados en cumplimiento al comunicado prEN14825 y 2012/c  172/01.
(4) La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1m de la superficie y a 1m del nivel del suelo.

Para crear la etiqueta energética visita nuestra web www.hitachiaircon.es y utiliza nuestra aplicación Hitachi ErP AcTive Tool.

RAEE 

RAEE RAEE RAEE 

Incluya también
en su instalación:

TERMO
ECOLÓGICO
PARA ACS

Nano Titanium

WASABIA+++

CL
AS
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Unidad interior RCD-1FSN2 RCD-1.5FSN2 RCD-2FSN2 RCD-2.5FSN2 RCD-3FSN2 RCD-4FSN2 RCD-5FSN2

Potencia ajustable CV  - 1,30 1,50 1,80 2,00 2,30 2,50 - - -

Potencia nominal(1)
Refrigeración

 kW  
2,50 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50

Calefacción 2,80 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00
Nivel de presión sonora (baja-med-alta)(2)

dB(A)  
30 - 32 - 34 30 - 32 - 35 31 - 34 - 38 31 - 34 - 38 33 - 36 - 40 36 - 40 - 43

Potencia sonora 55 56 59 60 62
Caudal de aire (baja-med-alta) m3/h 480 - 540 - 600 540 - 660 - 780 660 - 780 - 900 840 - 960 - 1.140 840 - 960 - 1.140 1.260 - 1.440 - 1.740 1.500 - 1.740 - 2.040
Alimentación   220~240 V - 1h - 50Hz
Diámetro de tuberías (Líq. - Gas) pulgadas 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 3/8 - 5/8

H-L
IN

K II
IN

TE
RF

AC
E

Precios recomendados - I.V.A no incluido. 

System Free
Unidades interiores

Unidad interior RCIM-0.8FSN2 RCIM-1FSN2 RCIM-1.5FSN2 RCIM-2FSN2

Potencia ajustable CV  - - 1,30 1,50 1,80 2,00

Potencia nominal(1)
Refrigeración

 kW  
2,00 2,50 3,60 5,00

Calefacción 2,20 2,80 4,00 5,60
Nivel de presión sonora (baja-med-alta)(2)

dB(A)  
28 - 34 - 36 33 - 35 - 38 37 - 39 - 42

Potencia sonora 56 58 62
Caudal de aire (baja-med-alta) m3/h 600 - 720 - 780 720 - 810 - 900 720 - 840 - 960
Alimentación   220~240 V - 1h - 50Hz
Diámetro de tuberías (Líq. - Gas) pulgadas 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

Referencia de la unidad interior RCIM-0.8FSN2 RCIM-1FSN2 RCIM-1.5FSN2 RCIM-2FSN2

Precio con panel P-N23WAN 1.221€ 1.250 € 1.358 € 1.453€ 

RCIM-0.8~2FSN2

295 mm

570 mm
570 mm

Kg

17

H-L
IN

K II
IN

TE
RF

AC
E

(1) La potencia nominal para refrigeración y calefacción es la potencia combinada de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS, 19ºCBH, temperatura exterior 35ºCBS. –Calefacción: temperatura interior 20ºCBS; temperatura exterior 7ºCBS, 6ºCBH. –Longitud de tubería a 7,5m; desnivel a 0m. 

(2) La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.

  Unidad que puede disminuir su potencia utilizando el DIP Switch.

Referencia de la unidad interior RCD-1FSN2 RCD-1.5FSN2 RCD-2FSN2 RCD-2.5FSN2 RCD-3FSN2 RCD-4FSN2 RCD-5FSN2

Precio con panel P-N23DNA 1.766 € 1.819 € 1.936 € 2.048 € 2.218 € 2.546 € 2.795 €

RCD-1~2FSN2
Kg

27

Kg

30RCD-2.5~3FSN2

298 mm 298 mm

620 mm 620 mm
860 mm 1.420 mm

RCD-4~5FSN2
Kg

48

Cassette 2 Vías
 Baja altura de empotramiento 298 mm.
  Integra Bus H-Link II para comunicación entre máquinas HITACHI.

Cassette 4 Vías 600 x 600
  Armario eléctrico en el interior y bomba de elevación integrada. 
  Instalación en lugar de una placa 600 x 600 mm. 
  Integrada Bus H-Link II para comunicación entre máquinas HITACHI. 

NOTAS TABLAS TÉCNICAS
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Unidad interior RPI-8FSN3E RPI-10FSN3E

Potencia ajustable CV  – –

Potencia nominal(1)
Refrigeración

 kW  
20,00 25,00

Calefacción 22,40 28,00
Nivel de presión sonora (baja-med-alta)(2)

dB(A)  
51 - 54 - 54 52 - 55 - 55

Potencia sonora 77 78

Caudal de aire 
(baja-med-alta)

Presión estática alta
m3/h

3.600 - 3.960 - 3.960 4.110 - 4.500 - 4.500
Presión estática baja 3.570 - 3.960 - 3.960 4.056 - 4.500 - 4.500

Alimentación   230 V - 1Ph - 50Hz
Diámetro de tuberías (Líq. - Gas) pulgadas 3/8 - 3/4 3/8 - 7/8

Referencia de la unidad interior RPI-8FSN3E RPI-10FSN3E

Precio 2.864 € 3.151 €

RPI-8FSN3E
Kg

85

RPI-10FSN3E
Kg

87

423 mm
600 mm

1.592 mm

H-L
IN

K II
IN
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E

Precios recomendados - I.V.A no incluido. 

(1) La potencia nominal para refrigeración y calefacción es la potencia combinada de las unidades exteriores e interiores del sistema y se basan en la norma EN14511 con las condiciones siguientes:
Refrigeración: temperatura interior 27ºCBS, 19ºCBH, temperatura exterior 35ºCBS. –Calefacción: temperatura interior 20ºCBS; temperatura exterior 7ºCBS, 6ºCBH. –Longitud de tubería a 7,5m; desnivel a 0m. 

(2) La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a 1,5m debajo de la unidad.

  Unidad que puede disminuir su potencia utilizando el DIP Switch.

Conductos Media Presión
 Nuevo diseño.
 DC – Fan motor consigue mejorar su ecodiseño acorde con la normativa Erp Lot.11.(que afectaba a las unidades 
de 5 y 6 CV y con el nuevo motor ya cumplen).

 Consigue un aumento en la eficiencia estacional de hasta un 20% respecto al modelo anterior.
 Mejora la eficiencia y baja el consumo.
 Más flexibilidad de instalación amplía el rango de trabajo.
 Menor nivel sonoro.

Conductos Alta Presión
 Más discreto: menor nivel sonoro.
 Recuperación por la parte posterior o inferior, bomba de elevación integrada.
 Integra Bus H-Link para comunicación entre máquinas HITACHI.

Unidad interior RPI-2FSN4E RPI-2.5FSN4E RPI-3FSN4E RPI-4FSN4E RPI-5FSN4E RPI-6FSN4E

Potencia ajustable CV  1,80 2,00 2,30 2,50  - - - -

Potencia nominal(1)
Refrigeración

 kW  
5,00 6,30 7,10 10,00 12,50 14,00

Calefacción 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00
Nivel de presión sonora (baja-med-alta)(2)

dB(A)  
27 - 29 - 29 28 - 30 - 30 29 - 31 - 31 32 - 35 - 37 33 - 35 - 38 33 - 36 - 39

Potencia sonora 55 56 57 62 65 66
Caudal de aire (baja-med-alta) m3/h 780 - 900 - 960 900 - 1.020 - 1.140 1.020 - 1.200 - 1.320 1.500 - 1.680 - 1.800 1.680 - 1.920 - 2.100 1.780 - 1.980 - 2.160
Alimentación   230 V - 1Ph - 50Hz
Diámetro de tuberías (Líq. - Gas) Pulgadas 1/4 - 5/8 3/8 - 5/8

Referencia de la unidad interior RPI-2FSN4E RPI-2.5FSN4E RPI-3FSN4E RPI-4FSN4E RPI-5FSN4E RPI-6FSN4E

Precio 1.182 € 1.214 € 1.305 € 1.395 € 1.591 € 1.952 €

H-L
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RPI-4~6FSN3E

275 mm
600 mm

1.474 mm

Kg

49

RPI-3FSN3E
Kg

37

RPI-2~2.5FSN3E
Kg

35

275 mm 600 mm

1.084 mm

NOTAS TABLAS TÉCNICAS

Compatible con

Compatible con

Banking & City Business
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SERVO/CLIMA S.A. C/Gaudí 26 · 08120 LA LLAGOSTA (Barcelona) 
Telf :+34 93 544 38 30 · Fax :+34 93 544 38 31  

EMAIL: servoclima@servoclima.com 

Off. N° 0016-16/4
Date 28-07-2016

SC-PRO Rel. 1.0.4.1 23-12-2014

Oferta Nº 0016-16Cliente
Ref.  De la unidad AHU ref.       Baixa - dos Fecha 28-07-2016

Referencia H Esperit Sant - Santa 
Coloma Gramenet

N. Unidades: 2
A la atención

Modelo de unidad:       CTA-2
Aspectos estructurales

Estructura: Perfil 50 mm
construido en aluminio
Paneles:
Espesor 45 mm
Chapa interior Perforada 0.6 mm
Chapa exterior galv. Lacada 1.2 mm
Aislamiento Lana mineral

Ejecución: Interior

Bancada en acero galvanizado

Longitud: 2800 mm Anchura: 1403 mm Altura: 1156 + 90 mm Peso total 677 Kg

Dimensiones de la UTA, peso y divisiones son aproximadas y serán optimizadas durante la fase de ejecución

7 Ventilador de impulsión
Ventilador Motor

K3G250-AY11-C2

Tipo ventila Ventilador doble - Plug Fan Potencia instalada 2x0.87 kW

Tamaño 250 Tensión 400/3/50 V/ph/Hz
Caudal de aire 2778 m³/h Voltage range 380 ..480 V
Presión estática exterior 200 Pa Diámetro eje de motor - mm

Pérdida carga interna de la UTA 642 Pa Clase de aislamiento F
Presión total 860 Pa Protección IP 54
Presión estática total 842 Pa
Presión dinámica 18 Pa
Número de revoluciones 3299 rpm Intensidad nominal 1.35 A
Potencia absorbida 2x0.33 kW La energía eléctrica absorbida 1.22 kW
Specific Fan Power 1580.99  W/(m³/s) Motor ef. clase IE4
Nivel de potencia sonora 83.9 dB(A)
Nivel de potencia sonora en banda de octavas (dB)

F [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Impulsión (dB) 79 71 78 79 77 77 73 67
Previsto para aire saturado

Preu unitari: 9.559 €
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10 Ventilador de retorno
Ventilador Motor

K3G250-AT39-72

Tipo ventila Ventilador doble - Plug Fan Potencia instalada 2x0.45 kW

Tamaño K3G250-AT39-72 Tensión 200/1/50 V/ph/Hz
Caudal de aire 2778 m³/h Voltage range 200 ..277 V
Presión estática exterior 200 Pa Diámetro eje de motor - mm

Pérdida carga interna de la UTA 288 Pa Clase de aislamiento F
Presión total 511 Pa Protección IP 54
Presión estática total 488 Pa
Presión dinámica 23 Pa
Número de revoluciones 2640 rpm Intensidad nominal 2.80 A
Potencia absorbida 2x0.2 kW La energía eléctrica absorbida 0.76 kW
Specific Fan Power 984.88  W/(m³/s) Motor ef. clase IE4
Nivel de potencia sonora 78.8 dB(A)
Nivel de potencia sonora en banda de octavas (dB)

F [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Impulsión (dB) 65 63 68 69 72 73 70 64
Previsto para aire saturado

4 Filtro metálico/sintético
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98,  eficiencia M6 - 65% N°2  592 x 287 x 98  mm
Prefiltro, eficiencia de filtrado G4 con recubrimiento sintético N°2  592 x 287 x 48  mm
Pérdida de carga filtro limpio 144 Pa.
Pérdida de carga calculada filtro 222 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 300 Pa.

8 Filtro de bolsas rígidas
Filtro de bolsas rígido eficiencia F8 - 95% Nº 2  592 x 287 x 292 mm
Pérdida de carga filtro limpio 65 Pa.
Pérdida de carga calculada filtro 182 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 300 Pa.
Extracción de lado de los filtros de bolsas

11 Filtro metálico/sintético
Filtro plano, tipo de capa sintetica, células de filtrado de 98,  eficiencia M6 - 65% N°2  592 x 287 x 98  mm
Pérdida de carga filtro limpio 79 Pa.
Pérdida de carga calculada filtro 114 Pa.
Pérdida de carga filtro sucio 150 Pa.
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5 Unidad de recuperación de calor por rueda entálpica

TE AL 09 N v22 M 1 K TR AT
Caudal de aire exterior 2778 m³/h Caudal de aire expulsado 2778 m³/h

Verificación de invierno
Temperatura del aire ext. de entrada 0 °C Temperatura de aire ext. de entrada 23 °C
Humedad de aire ext. de entrada 80 % Humedad de aire ext. de entrada 50 %
Temperatura del aire ext. de salida 16.22 °C Temperatura de aire ext. de salida 6.78 °C
Pérdida de carga lado aire exterior 139 Pa Pérdida de carga lado aire exterior 144 Pa
Potencia 23.46 kW Eficiencia/Temp ratio 71/71 %
Frost risk No

Condiciones verano
Temperatura del aire ext. de entrada 31 °C Temperatura de aire ext. de entrada 24 °C
Humedad de aire ext. de entrada 68 % Humedad de aire ext. de entrada 50 %
Temperatura del aire ext. de salida 26.04 °C Temperatura de aire ext. de salida 28.96 °C
Pérdida de carga lado aire exterior 155 Pa Pérdida de carga lado aire exterior 153 Pa
Potencia 4.78 kW Eficiencia/Temp ratio 71/71 %
Frost risk No
Motor 
Revoluciones por minuto: 15 rpm
Accionamiento a velocidad constante
Higroscópico (apropiado para recuperación sensible y latente)

6 Batería de expansión directa
DATOS HIGROMETRICOS DEL AIRE FLUIDO

Caudal de aire 2778 m³/h R410A
Temperatura de entrada 26 °C Temperatura de evaporación 5 °C
Humedad relativa 58 % Recalentamiento 5 °C
Temperatura de salida 22 °C Subenfriamiento 5 °C
Humedad relativa 50 % Caudal 317.06 kg/h
Potencia 13.37 kW Pérdida de carga 9 kPa
Pérdida de carga del aire 69 Pa Numero de circuitos de gas 1
Pressure drop dry air 28 Pa
Velocidad del aire 2.14 m/s

Cu-Al-FeZn P60ED 3R-6T-1000A-2.0pa 3C 28 mm
Montante batería FeZn 1.5 mm - Tubo Cobre 1.0 mm - Aletas 0.11 mm Aluminio
Bandeja de condensados de Acero inox AISI 304

3 Plenum de difusión de aire

Longitud 400 mm

9 Plenum de difusión de aire

Longitud 900 mm

1 Sección de entrada
Sección de entrada con compuerta frontal
Compuerta de regulación, Aluminio/Aluminio , dimensiones L500xH310 mm- Caudal de aire 2778 m3/h
Pressure drop 30.0 Pa
Con servomotor proporcional

07/28/16 16:34:23
Page 4 of 5

SERVO/CLIMA S.A. C/Gaudí 26 · 08120 LA LLAGOSTA (Barcelona) 
Telf :+34 93 544 38 30 · Fax :+34 93 544 38 31  

EMAIL: servoclima@servoclima.com 

Off. N° 0016-16/4
Date 28-07-2016

SC-PRO Rel. 1.0.4.1 23-12-2014

2 Sección de entrada
Sección de entrada con compuerta frontal
Compuerta de regulación, Aluminio/Aluminio , dimensiones L500xH310 mm- Caudal de aire 2778 m3/h
Pressure drop 30.0 Pa
Con servomotor proporcional
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Ecodesign
Fabricante SERVOCLIMA
Modelo de unidad CTA-2 - CTA-2
Tipo unidad de ventilación no residencial;bidireccional
PVEint / PVEint límit 2016 [W/(m³/s)] 677 / 1018
Tipo de sistema de recuperación de calor Unidad de recuperación de calor por rueda entálpica
Eficiencia térmica de la recuperación de calor [%] 70.1
Indice máximo declarado de fuga externa  [%] -
Indice máximo declarado de fuga interna  [%] -

Impulsión Retorno
Caudal nominal  [m³/h] 2778 2778
Tipo de accionamiento electronic speed control electronic speed control

Potencia eléctrica de entrada efectiva [Kw] 1.2 0.8
Velocidad frontal [m/s] 1.15 1.15
Presión externa nominal  [Pa] 200 200
Caída de presión interna de los componentes de ventilación  [Pa] 203 147
Eficiencia estática de los ventiladore  [%] 53.3 49.5
Eficiencia de los filtros M6 M6
Dirección de internet para las instrucciones de desmontaje: www.servoclima.com

Cumplimiento Ecodesign 2016

www.solerpalau.es

RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

Recuperadores de calor, con 
intercambiador de flujo cruzado, 
certificado por EUROVENT, montados  
en cajas de acero galvanizado plastificado 
de color blanco, de doble pared con 
aislamiento interior termoacústico 
ininflamable (M0) de fibra de vidrio de  
25 mm de espesor, bocas de entrada 
y salida configurables, versiones para 
instalación horizontal y versiones para 
instalación vertical, embocaduras con 
junta estanca.

Aplicaciones

Locales comerciales, oficinas, hostelería,
edificios públicos, escuelas.

CADB/T-N D

Recuperadores de calor sin aporte 
adicional de calefacción.

CADB/T-N DI

Recuperadores de calor con resistencia 
eléctrica de calefacción incorporada.

CADB/T-N DC

Recuperadores de calor con batería  
de agua caliente incorporada.

Motores

IP44, Clase F (Modelos 05, 08, 45 y 55).
IP20, Clase F (Modelos 12, 18, 23 y 30).
IP55, Clase F (Modelo 80).

Ventiladores

Los ventiladores incorporados en 
los modelos CADB/T-N, cumplen la 
Normativa ErP.

Filtros

2 opciones:
-  F7: Filtros F7 de baja pérdida de carga, 

para la aportación y la extracción de 
aire.

-  F7+F9: Filtros F7+F9 de baja pérdida 
de carga, para la aportación de aire y 
F7 de baja pérdida de carga, para la 
extracción de aire.

Otros datos

Modelos monofásicos (CADB-N)  
y trifásicos (CADT-N).
Caudales de 500 a 8.350 m3/h.
Versiones horizontales y versiones 
verticales, ambas con posibilidad de 
by-pass.
Paneles laterales intercambiables que 
permiten múltiples combinaciones.

F7 ó F7+F9

FILTRACIÓN

Aplicaciones específicas

Recuperación

de calor

CONFIGURACIÓN 
HORIZONTAL

CONFIGURACIÓN 
VERTICAL

SIN APORTE 
DE CALOR 
ADICIONAL

CON BATERÍA 
DE AGUA
INCORPORADA

Versiones

CON BATERÍA 
ELÉCTRICA
INCORPORADA
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

Bajo nivel sonoro

Caja con aislamiento acústico 
ignífugo M0 de 25 mm de 
espesor.

Fácil montaje

Modelos monofásicos  
con soportes para montaje  
en falso techo.

Robustez

Acabados de gran calidad, 
con cantoneras de plástico, 
que proporcionan gran 
robustez.

Caja estanca

Juntas de goma en el cierre 
de la tapa y en las bridas 
de aspiración y descarga 
que proporcionan gran 
estanqueidad.

Caja de bornes externa 

estanca

Modelos monofásicos con 
caja de bornes externa 
estanca, IP65.

Los ventiladores 

incorporados en los 

modelos CADB/T-N, 

cumplen la Normativa Erp

Versiones con by-pass

El by-pass funciona con 
un servomotor activado 
remotamente con un 
conmutador manual  
(no incluido).

Evacuación de 

condensaciones

Desagüe que permite  
la salida de agua de las 
condensaciones.

Filtros de gran eficacia

2 opciones:
- F7: Filtros F7 de baja 
pérdida de carga, para la 
aportación y la extracción 
de aire.
- F7+F9: Filtros F7+F9 de 
baja pérdida de carga, para 
la aportación de aire y F7 de 
baja pérdida de carga, para la 
extracción de aire.

Tomas de presión

anterior y posterior a los 
filtros, para controlar la 
limpieza de los mismos.
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

Montaje versátil

El diseño de estas unidades de recuperación de calor permite su configuración por el propio usuario a pie de obra. Existen múltiples posibilidades de 
intercambiar los paneles, lo que permite posicionar, en gran número de casos, las conexiones de impulsión y aspiración directamente en la obra en 
función de los requerimientos específicos.

Fácil mantenimiento

Acceso rápido a los filtros.
Modelos 05 a 30: acceso a los filtros desde los paneles laterales e inferiores.
Modelos 45 a 80: acceso a los filtros desde los paneles laterales y superiores (excepto versiones con by-pass).

Fácil acceso para la limpieza del intercambiador desde la parte superior y inferior.
Los intercambiadores están certificados por EUROVENT.

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

Múltiples posibilidades 
de intercambio de los paneles.
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

1 - CADB-N/CADT-N: Serie
2 - D: Gama Standard.
 DI: Gama con resistencia incorporada.
 DC: Gama con batería de agua caliente incorporada.
3 -  Tamaño
4 -  Tipo de la configuración A, B, C, D, E, F.
5 -  H:  Versión horizontal.
 V:  Versión vertical.
6 -  BP:  Versión con by-pass incorporado.
7 -  F7:  Filtros F7 de baja pérdida de carga, para la aportación y la extracción de aire.
 F7+F9: Filtros F7+F9 de baja pérdida de carga, para la aportación de aire y F7 de baja pérdida de carga, para la extracción de aire.

REFERENCIA

C A D B - N D I 2 3 C H B P F7

1 2 3 4 5 6 7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos sin calefacción añadida

Modelos con resistencia eléctrica incorporada

Modelo Caudal 

máximo

(m3/h)

Potencia 

motor

(kW)

Intensidad máxima 

absorbida motor

(A)

Velocidad

(r.p.m.)

Protección

(IP)

Eficiencia(1)

(%)

Nivel presión sonora a 3 m(2)

(dB(A))

230V 50Hz 230/400V 50Hz Aspiración Descarga Radiado

CADB-N D 05 500 2 x 0,29 2 x 1,32 - 2880 IP44 53 43 55 38
CADB-N D 08 890 2 x 0,3 2 x 1,38 - 2880 IP44 50 43 55 38
CADB-N D 12 1.420 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55 66 49
CADB-N D 18 2.000 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55,5 66,5 49,5
CADB-N D 23 2.400 2 x 0,55 2 x 4,44 - 1324 IP20 60 56 67 50
CADB-N D 30 3.350 2 x 0,55 2 x 4,4 - 1251 IP20 58 56,5 67,5 50
CADT-N D 45 4.600 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 56 58 70 53
CADT-N D 55 5.400 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 52 59 71 54
CADT-N D 80 8.350 2 x 2,2 - 2 x 8,8/5,1 913 IP55 56 61 72 55

(1) Valores con las siguientes condiciones: Aire exterior: Temperatura = -5ºC, HR = 80%; Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%; / A caudal máximo.
(2) Presión sonora media en campo libre.

Modelo Caudal 

máximo

(m3/h)

Potencia 

motor

(kW)

Intensidad máxima 

absorbida motor

(A)

Velocidad

(r.p.m.)

Protección

(IP)

Eficiencia(1)

(%)

Nivel presión sonora a 3 m(2)

(dB(A))

Potencia

resistencia

(kW)

Nº

etapas

Intensidad absorbida

resistencia(3)

(A)

Tensión

resistencia

(V)

230V 50Hz 230/400V 

50Hz

Aspiración Descarga Radiado

CADB-N DI 05 500 2 x 0,29 2 x 1,32 - 2880 IP44 53 43 55 38 2 1 Etapa 1 (2 kW): 8,70
230

monofásica

CADB-N DI 08 890 2 x 0,3 2 x 1,38 - 2880 IP44 50 43 55 38 3,5 2
Etapa 1 (2 kW): 8,70 
Etapa 2 (1,5 kW): 6,52

230
monofásica

CADB-N DI 12 1.420 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55 66 49 3,5 2
Etapa 1 (2 kW): 8,70 
Etapa 2 (1,5 kW): 6,52 

230
monofásica

CADB-N DI 18 2.000 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55,5 66,5 49,5 6 2
Etapa 1 (3 kW): 7,50 
Etapa 2 (3 kW): 7,50

400
bifásica

CADB-N DI 23 2.400 2 x 0,55 2 x 4,44 - 1324 IP20 60 56 67 50 6 2
Etapa 1 (3 kW): 7,50 
Etapa 2 (3 kW): 7,50

400
bifásica

CADB-N DI 30 3.350 2 x 0,55 2 x 4,4 - 1251 IP20 58 56,5 67,5 50 9 2
Etapa 1 (4,5 kW): 6,52 
Etapa 2 (4,5 kW): 6,52

400
trifásica

CADT-N DI 45 4.600 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 56 58 70 53 10,5 2
Etapa 1 (6 kW): 8,70 
Etapa 2 (4,5 kW): 6,52

400
trifásica

CADT-N DI 55 5.400 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 52 59 71 54 12 2
Etapa 1 (6 kW): 8,70 
Etapa 2 (6 kW): 8,70

400
trifásica

CADT-N DI 80 8.350 2 x 2,2 - 2 x 8,8/5,1 913 IP55 56 61 72 75 18 2
Etapa 1 (9 kW): 13,00 
Etapa 2 (9 kW): 13,00

400
trifásica

(1) Valores con las siguientes condiciones: Aire exterior: Temperatura = -5ºC, HR = 80%; Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%; / A caudal máximo.
(2) Presión sonora media en campo libre.
(3) Cuando se trata de baterías con 2 etapas, para obtener la intensidad absorbida máxima del equipo se deben sumar las intensidades de las etapas más las intensidades de los ventiladores.
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

Modelos con batería de agua incorporada (agua 60/80ºC)

Modelo Caudal 

máximo

(m3/h)

Potencia 

motor

(kW)

Intensidad máxima 

absorbida motor

(A)

Velocidad

(r.p.m.)

Protección

(IP)

Eficiencia(1)

(%)

Nivel presión sonora a 3 m(2)

(dB(A))

Potencia 

térmica 

batería(3)

(kW)

80/60ºC

Caudal 

agua

(l/h)

Pérdida de

carga agua

(kPa)

230V 50Hz 230/400V 

50Hz

Aspiración Descarga Radiado

CADB-N DC 05 500 2 x 0,29 2 x 1,32 - 2880 IP44 53 43 55 38 2,7 115,2 0,51
CADB-N DC 08 890 2 x 0,3 2 x 1,38 - 2880 IP44 50 43 55 38 5,9 255,6 3,42
CADB-N DC 12 1.420 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55 66 49 8,9 381,6 3,76
CADB-N DC 18 2.000 2 x 0,373 2 x 2,75 - 1357 IP20 50 55,5 66,5 49,5 13,6 583,2 5
CADB-N DC 23 2.400 2 x 0,55 2 x 4,44 - 1324 IP20 60 56 67 50 16,6 716,4 3,55
CADB-N DC 30 3.350 2 x 0,55 2 x 4,4 - 1251 IP20 58 56,5 67,5 50 21,2 914,4 4,77
CADT-N DC 45 4.600 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 56 58 70 53 30,5 1.314 4,97
CADT-N DC 55 5.400 2 x 1,5 - 2 x 10,1/5,8 1462 IP44 52 59 71 54 38,1 1.638 6,97
CADT-N DC 80 8.350 2 x 2,2 - 2 x 8,8/5,1 913 IP55 56 61 72 75 55,3 2.379,6 4,71

(1) Valores con las siguientes condiciones: Aire exterior: Temperatura = -5ºC, HR = 80%; Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%; / A caudal máximo.
(2) Presión sonora media en campo libre.
(3) Valores con las condiciones siguientes: T agua 60/80ºC, T aire entrada batería +8ºC. 

EVOLUCIÓN DE LA EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN EN FUNCIÓN DEL CAUDAL

Valores con las siguientes condiciones:
Aire exterior: Temperatura = -5ºC, HR = 80%.
Aire interior: Temperatura = 20ºC, HR = 50%.
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

Modelo Caudal aire

m3/h

T Aire ambiente T Aire exterior T Aire tratado

ºC

Eficiencia 

mínima %

Potencia

kWºC H.R. % ºC H.R. %

CADB-D-N 05 490 20

50

-10 80 7 56 2,9
-5 80 8 53 2,3
0 70 11 53 1,8
5 60 13 56 1,4

60

-10 80 8 60 3,1
-5 80 9 58 2,5
0 70 11 56 1,9
5 60 13 56 1,4

CADB-D-N 08 900 20

50

-10 80 5 52 4,8
-5 80 8 50 3,8
0 70 10 50 3,0
5 60 13 53 2,3

60

-10 80 7 55 5,1
-5 80 9 55 4,1
0 70 11 53 3,1
5 60 13 53 2,3

CADB-D-N 12 1200 20

50

-10 80 6 52 7,1
-5 80 8 50 7,6
0 70 10 50 4,4
5 60 13 53 3,4

60

-10 80 7 55 7,6
-5 80 9 55 6,1
0 70 11 53 4,6
5 60 13 53 3,4

CADB-D-N 18 1900 20

50

-10 80 5 51 10,3
-5 80 7 50 8,2
0 70 10 50 6,5
5 60 13 52 5,0

60

-10 80 6 55 11,0
-5 80 9 54 8,9
0 70 11 53 6,8
5 60 13 52 5,0

CADB-D-N 23 2300 20

50

-10 80 8 62 15,9
-5 80 10 60 12,7
0 70 12 59 9,7
5 60 14 59 7,2

60

-10 80 10 66 17,0
-5 80 11 64 13,6
0 70 13 63 10,4
5 60 14 61 7,5

CADB-D-N 30 3300 20

50

-10 80 8 59 19,8
-5 80 9 58 15,8
0 70 11 56 12,2
5 60 13 57 9,0

60

-10 80 9 63 21,3
-5 80 10 62 17,0
0 70 12 60 12,9
5 60 14 59 9,3

CADT-D-N 45 4400 20

50

-10 80 7 58 28,7
-5 80 9 56 22,8
0 70 11 55 17,6
5 60 13 55 13,0

60

-10 80 9 62 30,7
-5 80 10 60 24,6
0 70 12 59 18,7
5 60 14 57 13,5

CADT-D-N 55 5200 20

50

-10 80 6 53 31,5
-5 80 8 52 25,1
0 70 10 51 19,2
5 60 13 51 14,2

60

-10 80 7 57 33,9
-5 80 9 56 27,0
0 70 11 54 20,6
5 60 13 53 14,8

CADT-D-N 80 8000 20

50

-10 80 7 56 50,8
-5 80 9 56 41,5
0 70 11 55 31,7
5 60 14 57 24,4

60

-10 80 8 60 54,1
-5 80 10 60 44,2
0 70 12 59 34,3
5 60 14 57 24,4

RENDIMIENTO TÉRMICO DE LOS RECUPERADORES EN FUNCIÓN DE LAS TEMPERATURAS
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

RELACIÓN COMPLETA DE VERSIONES ESTÁNDAR  F7

CADB/T-N D

HORIZONTALES

CADB/T-N DI

HORIZONTALES

VERTICALES

VERTICALES

CADB-N D 05 CH F7
CADB-N D 08 CH F7
CADB-N D 12 CH F7
CADB-N D 18 CH F7
CADB-N D 23 CH F7
CADB-N D 30 CH F7
CADT-N D 45 CH F7
CADT-N D 55 CH F7
CADT-N D 80 CH F7

CADB-N D 05 CH BP F7
CADB-N D 08 CH BP F7
CADB-N D 12 CH BP F7
CADB-N D 18 CH BP F7
CADB-N D 23 CH BP F7
CADB-N D 30 CH BP F7
CADT-N D 45 CH BP F7
CADT-N D 55 CH BP F7
CADT-N D 80 CH BP F7

CADB-N DI 05 AH F7
CADB-N DI 08 AH F7
CADB-N DI 12 AH F7
CADB-N DI 18 AH F7
CADB-N DI 23 AH F7
CADB-N DI 30 AH F7
CADT-N DI 45 AH F7
CADT-N DI 55 AH F7
CADT-N DI 80 AH F7

CADB-N DI 05 AH BP F7
CADB-N DI 08 AH BP F7
CADB-N DI 12 AH BP F7
CADB-N DI 18 AH BP F7
CADB-N DI 23 AH BP F7
CADB-N DI 30 AH BP F7
CADT-N DI 45 AH BP F7
CADT-N DI 55 AH BP F7
CADT-N DI 80 AH BP F7

CADB-N D 05 BV F7
CADB-N D 08 BV F7
CADB-N D 12 BV F7
CADB-N D 18 BV F7
CADB-N D 23 BV F7
CADB-N D 30 BV F7
CADT-N D 45 BV F7
CADT-N D 55 BV F7
CADT-N D 80 BV F7

CADB-N D 05 BV BP F7
CADB-N D 08 BV BP F7
CADB-N D 12 BV BP F7
CADB-N D 18 BV BP F7
CADB-N D 23 BV BP F7
CADB-N D 30 BV BP F7
CADT-N D 45 BV BP F7
CADT-N D 55 BV BP F7
CADT-N D 80 BV BP F7

CADB-N DI 05 FV BP F7
CADB-N DI 08 FV BP F7
CADB-N DI 12 FV BP F7
CADB-N DI 18 FV BP F7
CADB-N DI 23 FV BP F7
CADB-N DI 30 FV BP F7
CADT-N DI 45 FV BP F7
CADT-N DI 55 FV BP F7
CADT-N DI 80 FV BP F7

CADB-N DI 05 DV F7
CADB-N DI 08 DV F7
CADB-N DI 12 DV F7
CADB-N DI 18 DV F7
CADB-N DI 23 DV F7
CADB-N DI 30 DV F7
CADT-N DI 45 DV F7
CADT-N DI 55 DV F7
CADT-N DI 80 DV F7

CADB-N DI 05 DV BP F7
CADB-N DI 08 DV BP F7
CADB-N DI 12 DV BP F7
CADB-N DI 18 DV BP F7
CADB-N DI 23 DV BP F7
CADB-N DI 30 DV BP F7
CADT-N DI 45 DV BP F7
CADT-N DI 55 DV BP F7
CADT-N DI 80 DV BP F7

CADB-N D 05 EV BP F7
CADB-N D 08 EV BP F7
CADB-N D 12 EV BP F7
CADB-N D 18 EV BP F7
CADB-N D 23 EV BP F7
CADB-N D 30 EV BP F7
CADT-N D 45 EV BP F7
CADT-N D 55 EV BP F7
CADT-N D 80 EV BP F7

CADB-N DI 05 DH F7
CADB-N DI 08 DH F7
CADB-N DI 12 DH F7
CADB-N DI 18 DH F7
CADB-N DI 23 DH F7
CADB-N DI 30 DH F7
CADT-N DI 45 DH F7
CADT-N DI 55 DH F7
CADT-N DI 80 DH F7

CADB-N DI 05 DH BP F7
CADB-N DI 08 DH BP F7
CADB-N DI 12 DH BP F7
CADB-N DI 18 DH BP F7
CADB-N DI 23 DH BP F7
CADB-N DI 30 DH BP F7
CADT-N DI 45 DH BP F7
CADT-N DI 55 DH BP F7
CADT-N DI 80 DH BP F7

CADB-N D 05 AV F7
CADB-N D 08 AV F7
CADB-N D 12 AV F7
CADB-N D 18 AV F7
CADB-N D 23 AV F7
CADB-N D 30 AV F7
CADT-N D 45 AV F7
CADT-N D 55 AV F7
CADT-N D 80 AV F7

CADB-N D 05 AV BP F7
CADB-N D 08 AV BP F7
CADB-N D 12 AV BP F7
CADB-N D 18 AV BP F7
CADB-N D 23 AV BP F7
CADB-N D 30 AV BP F7
CADT-N D 45 AV BP F7
CADT-N D 55 AV BP F7
CADT-N D 80 AV BP F7

CADB-N DI 05 EH F7
CADB-N DI 08 EH F7
CADB-N DI 12 EH F7
CADB-N DI 18 EH F7
CADB-N DI 23 EH F7
CADB-N DI 30 EH F7
CADT-N DI 45 EH F7
CADT-N DI 55 EH F7
CADT-N DI 80 EH F7

CADB-N DI 05 GH F7
CADB-N DI 08 GH F7
CADB-N DI 12 GH F7
CADB-N DI 18 GH F7
CADB-N DI 23 GH F7
CADB-N DI 30 GH F7
CADT-N DI 45 GH F7
CADT-N DI 55 GH F7
CADT-N DI 80 GH F7

CADB-N DI 05 EH BP F7
CADB-N DI 08 EH BP F7
CADB-N DI 12 EH BP F7
CADB-N DI 18 EH BP F7
CADB-N DI 23 EH BP F7
CADB-N DI 30 EH BP F7
CADT-N DI 45 EH BP F7
CADT-N DI 55 EH BP F7
CADT-N DI 80 EH BP F7

CADB-N DI 05 GH BP F7
CADB-N DI 08 GH BP F7
CADB-N DI 12 GH BP F7
CADB-N DI 18 GH BP F7
CADB-N DI 23 GH BP F7
CADB-N DI 30 GH BP F7
CADT-N DI 45 GH BP F7
CADT-N DI 55 GH BP F7
CADT-N DI 80 GH BP F7
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

RELACIÓN COMPLETA DE VERSIONES ESTÁNDAR  F7

CADB/T-N DC

HORIZONTALES VERTICALES

CADB-N DC 05 AH F7
CADB-N DC 08 AH F7
CADB-N DC 12 AH F7
CADB-N DC 18 AH F7
CADB-N DC 23 AH F7
CADB-N DC 30 AH F7
CADT-N DC 45 AH F7
CADT-N DC 55 AH F7
CADT-N DC 80 AH F7

CADB-N DC 05 DV F7
CADB-N DC 08 DV F7
CADB-N DC 12 DV F7
CADB-N DC 18 DV F7
CADB-N DC 23 DV F7
CADB-N DC 30 DV F7
CADT-N DC 45 DV F7
CADT-N DC 55 DV F7
CADT-N DC 80 DV F7

CADB-N DC 05 AH BP F7
CADB-N DC 08 AH BP F7
CADB-N DC 12 AH BP F7
CADB-N DC 18 AH BP F7
CADB-N DC 23 AH BP F7
CADB-N DC 30 AH BP F7
CADT-N DC 45 AH BP F7
CADT-N DC 55 AH BP F7
CADT-N DC 80 AH BP F7

CADB-N DC 05 DV BP F7
CADB-N DC 08 DV BP F7
CADB-N DC 12 DV BP F7
CADB-N DC 18 DV BP F7
CADB-N DC 23 DV BP F7
CADB-N DC 30 DV BP F7
CADT-N DC 45 DV BP F7
CADT-N DC 55 DV BP F7
CADT-N DC 80 DV BP F7

CADB-N DC 05 DH F7
CADB-N DC 08 DH F7
CADB-N DC 12 DH F7
CADB-N DC 18 DH F7
CADB-N DC 23 DH F7
CADB-N DC 30 DH F7
CADT-N DC 45 DH F7
CADT-N DC 55 DH F7
CADT-N DC 80 DH F7

CADB-N DC 05 FV BP F7
CADB-N DC 08 FV BP F7
CADB-N DC 12 FV BP F7
CADB-N DC 18 FV BP F7
CADB-N DC 23 FV BP F7
CADB-N DC 30 FV BP F7
CADT-N DC 45 FV BP F7
CADT-N DC 55 FV BP F7
CADT-N DC 80 FV BP F7

CADB-N DC 05 DH BP F7
CADB-N DC 08 DH BP F7
CADB-N DC 12 DH BP F7
CADB-N DC 18 DH BP F7
CADB-N DC 23 DH BP F7
CADB-N DC 30 DH BP F7
CADT-N DC 45 DH BP F7
CADT-N DC 55 DH BP F7
CADT-N DC 80 DH BP F7

CADB-N DC 05 EH F7
CADB-N DC 08 EH F7
CADB-N DC 12 EH F7
CADB-N DC 18 EH F7
CADB-N DC 23 EH F7
CADB-N DC 30 EH F7
CADT-N DC 45 EH F7
CADT-N DC 55 EH F7
CADT-N DC 80 EH F7

CADB-N DC 05 EH BP F7
CADB-N DC 08 EH BP F7
CADB-N DC 12 EH BP F7
CADB-N DC 18 EH BP F7
CADB-N DC 23 EH BP F7
CADB-N DC 30 EH BP F7
CADT-N DC 45 EH BP F7
CADT-N DC 55 EH BP F7
CADT-N DC 80 EH BP F7

CADB-N DC 05 GH F7
CADB-N DC 08 GH F7
CADB-N DC 12 GH F7
CADB-N DC 18 GH F7
CADB-N DC 23 GH F7
CADB-N DC 30 GH F7
CADT-N DC 45 GH F7
CADT-N DC 55 GH F7
CADT-N DC 80 GH F7

CADB-N DC 05 GH BP F7
CADB-N DC 08 GH BP F7
CADB-N DC 12 GH BP F7
CADB-N DC 18 GH BP F7
CADB-N DC 23 GH BP F7
CADB-N DC 30 GH BP F7
CADT-N DC 45 GH BP F7
CADT-N DC 55 GH BP F7
CADT-N DC 80 GH BP F7
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

RELACIÓN COMPLETA DE VERSIONES ESTÁNDAR CADB/T-N   F7+F9

CADB/T-N D

HORIZONTALES

CADB/T-N DI

HORIZONTALES

VERTICALES

VERTICALES

CADB-N D 05 CH F7+F9
CADB-N D 08 CH F7+F9
CADB-N D 12 CH F7+F9
CADB-N D 18 CH F7+F9
CADB-N D 23 CH F7+F9
CADB-N D 30 CH F7+F9
CADT-N D 45 CH F7+F9
CADT-N D 55 CH F7+F9
CADT-N D 80 CH F7+F9

CADB-N D 05 CH BP F7+F9
CADB-N D 08 CH BP F7+F9
CADB-N D 12 CH BP F7+F9
CADB-N D 18 CH BP F7+F9
CADB-N D 23 CH BP F7+F9
CADB-N D 30 CH BP F7+F9
CADT-N D 45 CH BP F7+F9
CADT-N D 55 CH BP F7+F9
CADT-N D 80 CH BP F7+F9

CADB-N DI 05 AH F7+F9
CADB-N DI 08 AH F7+F9
CADB-N DI 12 AH F7+F9
CADB-N DI 18 AH F7+F9
CADB-N DI 23 AH F7+F9
CADB-N DI 30 AH F7+F9
CADT-N DI 45 AH F7+F9
CADT-N DI 55 AH F7+F9
CADT-N DI 80 AH F7+F9

CADB-N DI 05 AH BP F7+F9
CADB-N DI 08 AH BP F7+F9
CADB-N DI 12 AH BP F7+F9
CADB-N DI 18 AH BP F7+F9
CADB-N DI 23 AH BP F7+F9
CADB-N DI 30 AH BP F7+F9
CADT-N DI 45 AH BP F7+F9
CADT-N DI 55 AH BP F7+F9
CADT-N DI 80 AH BP F7+F9

CADB-N D 05 BV F7+F9
CADB-N D 08 BV F7+F9
CADB-N D 12 BV F7+F9
CADB-N D 18 BV F7+F9
CADB-N D 23 BV F7+F9
CADB-N D 30 BV F7+F9
CADT-N D 45 BV F7+F9
CADT-N D 55 BV F7+F9
CADT-N D 80 BV F7+F9

CADB-N D 05 BV BP F7+F9
CADB-N D 08 BV BP F7+F9
CADB-N D 12 BV BP F7+F9
CADB-N D 18 BV BP F7+F9
CADB-N D 23 BV BP F7+F9
CADB-N D 30 BV BP F7+F9
CADT-N D 45 BV BP F7+F9
CADT-N D 55 BV BP F7+F9
CADT-N D 80 BV BP F7+F9

CADB-N DI 05 FV BP F7+F9
CADB-N DI 08 FV BP F7+F9
CADB-N DI 12 FV BP F7+F9
CADB-N DI 18 FV BP F7+F9
CADB-N DI 23 FV BP F7+F9
CADB-N DI 30 FV BP F7+F9
CADT-N DI 45 FV BP F7+F9
CADT-N DI 55 FV BP F7+F9
CADT-N DI 80 FV BP F7+F9

CADB-N DI 05 DV F7+F9
CADB-N DI 08 DV F7+F9
CADB-N DI 12 DV F7+F9
CADB-N DI 18 DV F7+F9
CADB-N DI 23 DV F7+F9
CADB-N DI 30 DV F7+F9
CADT-N DI 45 DV F7+F9
CADT-N DI 55 DV F7+F9
CADT-N DI 80 DV F7+F9

CADB-N DI 05 DV BP F7+F9
CADB-N DI 08 DV BP F7+F9
CADB-N DI 12 DV BP F7+F9
CADB-N DI 18 DV BP F7+F9
CADB-N DI 23 DV BP F7+F9
CADB-N DI 30 DV BP F7+F9
CADT-N DI 45 DV BP F7+F9
CADT-N DI 55 DV BP F7+F9
CADT-N DI 80 DV BP F7+F9

CADB-N D 05 EV BP F7+F9
CADB-N D 08 EV BP F7+F9
CADB-N D 12 EV BP F7+F9
CADB-N D 18 EV BP F7+F9
CADB-N D 23 EV BP F7+F9
CADB-N D 30 EV BP F7+F9
CADT-N D 45 EV BP F7+F9
CADT-N D 55 EV BP F7+F9
CADT-N D 80 EV BP F7+F9

CADB-N DI 05 DH F7+F9
CADB-N DI 08 DH F7+F9
CADB-N DI 12 DH F7+F9
CADB-N DI 18 DH F7+F9
CADB-N DI 23 DH F7+F9
CADB-N DI 30 DH F7+F9
CADT-N DI 45 DH F7+F9
CADT-N DI 55 DH F7+F9
CADT-N DI 80 DH F7+F9

CADB-N DI 05 DH BP F7+F9
CADB-N DI 08 DH BP F7+F9
CADB-N DI 12 DH BP F7+F9
CADB-N DI 18 DH BP F7+F9
CADB-N DI 23 DH BP F7+F9
CADB-N DI 30 DH BP F7+F9
CADT-N DI 45 DH BP F7+F9
CADT-N DI 55 DH BP F7+F9
CADT-N DI 80 DH BP F7+F9

CADB-N D 05 AV F7+F9
CADB-N D 08 AV F7+F9
CADB-N D 12 AV F7+F9
CADB-N D 18 AV F7+F9
CADB-N D 23 AV F7+F9
CADB-N D 30 AV F7+F9
CADT-N D 45 AV F7+F9
CADT-N D 55 AV F7+F9
CADT-N D 80 AV F7+F9

CADB-N D 05 AV BP F7+F9
CADB-N D 08 AV BP F7+F9
CADB-N D 12 AV BP F7+F9
CADB-N D 18 AV BP F7+F9
CADB-N D 23 AV BP F7+F9
CADB-N D 30 AV BP F7+F9
CADT-N D 45 AV BP F7+F9
CADT-N D 55 AV BP F7+F9
CADT-N D 80 AV BP F7+F9

CADB-N DI 05 EH F7+F9
CADB-N DI 08 EH F7+F9
CADB-N DI 12 EH F7+F9
CADB-N DI 18 EH F7+F9
CADB-N DI 23 EH F7+F9
CADB-N DI 30 EH F7+F9
CADT-N DI 45 EH F7+F9
CADT-N DI 55 EH F7+F9
CADT-N DI 80 EH F7+F9

CADB-N DI 05 GH F7+F9
CADB-N DI 08 GH F7+F9
CADB-N DI 12 GH F7+F9
CADB-N DI 18 GH F7+F9
CADB-N DI 23 GH F7+F9
CADB-N DI 30 GH F7+F9
CADT-N DI 45 GH F7+F9
CADT-N DI 55 GH F7+F9
CADT-N DI 80 GH F7+F9

CADB-N DI 05 EH BP F7+F9
CADB-N DI 08 EH BP F7+F9
CADB-N DI 12 EH BP F7+F9
CADB-N DI 18 EH BP F7+F9
CADB-N DI 23 EH BP F7+F9
CADB-N DI 30 EH BP F7+F9
CADT-N DI 45 EH BP F7+F9
CADT-N DI 55 EH BP F7+F9
CADT-N DI 80 EH BP F7+F9

CADB-N DI 05 GH BP F7+F9
CADB-N DI 08 GH BP F7+F9
CADB-N DI 12 GH BP F7+F9
CADB-N DI 18 GH BP F7+F9
CADB-N DI 23 GH BP F7+F9
CADB-N DI 30 GH BP F7+F9
CADT-N DI 45 GH BP F7+F9
CADT-N DI 55 GH BP F7+F9
CADT-N DI 80 GH BP F7+F9
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

RELACIÓN COMPLETA DE VERSIONES ESTÁNDAR CADB/T-N   F7+F9

CADB/T-N DC

HORIZONTALES VERTICALES

CADB-N DC 05 AH F7+F9
CADB-N DC 08 AH F7+F9
CADB-N DC 12 AH F7+F9
CADB-N DC 18 AH F7+F9
CADB-N DC 23 AH F7+F9
CADB-N DC 30 AH F7+F9
CADT-N DC 45 AH F7+F9
CADT-N DC 55 AH F7+F9
CADT-N DC 80 AH F7+F9

CADB-N DC 05 DV F7+F9
CADB-N DC 08 DV F7+F9
CADB-N DC 12 DV F7+F9
CADB-N DC 18 DV F7+F9
CADB-N DC 23 DV F7+F9
CADB-N DC 30 DV F7+F9
CADT-N DC 45 DV F7+F9
CADT-N DC 55 DV F7+F9
CADT-N DC 80 DV F7+F9

CADB-N DC 05 AH BP F7+F9
CADB-N DC 08 AH BP F7+F9
CADB-N DC 12 AH BP F7+F9
CADB-N DC 18 AH BP F7+F9
CADB-N DC 23 AH BP F7+F9
CADB-N DC 30 AH BP F7+F9
CADT-N DC 45 AH BP F7+F9
CADT-N DC 55 AH BP F7+F9
CADT-N DC 80 AH BP F7+F9

CADB-N DC 05 DV BP F7+F9
CADB-N DC 08 DV BP F7+F9
CADB-N DC 12 DV BP F7+F9
CADB-N DC 18 DV BP F7+F9
CADB-N DC 23 DV BP F7+F9
CADB-N DC 30 DV BP F7+F9
CADT-N DC 45 DV BP F7+F9
CADT-N DC 55 DV BP F7+F9
CADT-N DC 80 DV BP F7+F9

CADB-N DC 05 FV BP F7+F9
CADB-N DC 08 FV BP F7+F9
CADB-N DC 12 FV BP F7+F9
CADB-N DC 18 FV BP F7+F9
CADB-N DC 23 FV BP F7+F9
CADB-N DC 30 FV BP F7+F9
CADT-N DC 45 FV BP F7+F9
CADT-N DC 55 FV BP F7+F9
CADT-N DC 80 FV BP F7+F9

CADB-N DC 05 DH F7+F9
CADB-N DC 08 DH F7+F9
CADB-N DC 12 DH F7+F9
CADB-N DC 18 DH F7+F9
CADB-N DC 23 DH F7+F9
CADB-N DC 30 DH F7+F9
CADT-N DC 45 DH F7+F9
CADT-N DC 55 DH F7+F9
CADT-N DC 80 DH F7+F9

CADB-N DC 05 DH BP F7+F9
CADB-N DC 08 DH BP F7+F9
CADB-N DC 12 DH BP F7+F9
CADB-N DC 18 DH BP F7+F9
CADB-N DC 23 DH BP F7+F9
CADB-N DC 30 DH BP F7+F9
CADT-N DC 45 DH BP F7+F9
CADT-N DC 55 DH BP F7+F9
CADT-N DC 80 DH BP F7+F9

CADB-N DC 05 EH F7+F9
CADB-N DC 08 EH F7+F9
CADB-N DC 12 EH F7+F9
CADB-N DC 18 EH F7+F9
CADB-N DC 23 EH F7+F9
CADB-N DC 30 EH F7+F9
CADT-N DC 45 EH F7+F9
CADT-N DC 55 EH F7+F9
CADT-N DC 80 EH F7+F9

CADB-N DC 05 GH F7+F9
CADB-N DC 08 GH F7+F9
CADB-N DC 12 GH F7+F9
CADB-N DC 18 GH F7+F9
CADB-N DC 23 GH F7+F9
CADB-N DC 30 GH F7+F9
CADT-N DC 45 GH F7+F9
CADT-N DC 55 GH F7+F9
CADT-N DC 80 GH F7+F9

CADB-N DC 05 EH BP F7+F9
CADB-N DC 08 EH BP F7+F9
CADB-N DC 12 EH BP F7+F9
CADB-N DC 18 EH BP F7+F9
CADB-N DC 23 EH BP F7+F9
CADB-N DC 30 EH BP F7+F9
CADT-N DC 45 EH BP F7+F9
CADT-N DC 55 EH BP F7+F9
CADT-N DC 80 EH BP F7+F9

CADB-N DC 05 GH BP F7+F9
CADB-N DC 08 GH BP F7+F9
CADB-N DC 12 GH BP F7+F9
CADB-N DC 18 GH BP F7+F9
CADB-N DC 23 GH BP F7+F9
CADB-N DC 30 GH BP F7+F9
CADT-N DC 45 GH BP F7+F9
CADT-N DC 55 GH BP F7+F9
CADT-N DC 80 GH BP F7+F9
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

CONFIGURACIONES VERSIONES SIN BATERIA DE CALEFACCIÓN: CADB/T-D

CONFIGURACIONES VERSIONES CON BATERIA DE CALEFACCIÓN: CADB/T- DI y DC

Conf. CH

HORIZONTALES

HORIZONTALES

VERTICALES

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR CADB/T-N D/DI/DC 

A partir de estas configuraciones hay múltiples variables que pueden ser realizadas por parte del profesional instalador de una 
forma rápida y sencilla.

AIRE NUEVO

AIRE EXTRAIDO

Conf. BV

Conf. AH Conf. DH

Conf. EH Conf. GH

Conf. EV*

*  Configuración sólo válida para modelos con by-pass. La configuración EV para modelos sin by-pass se obtiene a partir de la 
 configuración BV.

VERTICALES

Conf. DV

Conf. FV*

*  Configuración sólo válida para modelos con by-pass.
 La configuración FV para modelos sin by-pass se consigue mediante 

una simple modificación por parte del instalador.

Conf. AV
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

VERSIONES D - Configuraciones horizontales (H)
A

B

C
1

0
0

D

E
Ø

VERSIONES D - Configuraciones horizontales (H) - Con by-pass (BP)
A

B
C

1
0

0

D

E

Ø

DIMENSIONES (mm)

Escuadras (modelos 05, 08, 12, 18, 23 y 30)

Pies (modelos 45, 55 y 80)
Sólo para ubicación en suelo nivelado, 
no para colgar.

Escuadras (modelos 05, 08, 12, 18, 23 y 30)

Pies (modelos 45, 55 y 80)
Sólo para ubicación en suelo nivelado, 
no para colgar.

Modelo A B C D E Ø Peso

(kg)

CADB-N D 05 H   650   650 360 180 178 200   58

CADB-N D 08 H   850   850 360 180 228 250   83

CADB-N D 12 H 1050 1050 500 250 278 315 141

CADB-N D 18 H 1150 1150 500 250 303 355 162

CADB-N D 23 H 1300 1300 530 265 340 355 202

CADB-N D 30 H 1500 1500 530 265 390 400 248

CADT-N D 45 H 1600 1600 600 300 415 450 283

CADT-N D 55 H 2000 2000 650 325 515 500 479

CADT-N D 80 H 2150 2150 820 410 553 630 612

Modelo A B C D E Ø Peso

(kg)

CADB-N D 05 H BP   650   650 480 180 178 200   60

CADB-N D 08 H BP   850   850 480 180 228 250   87

CADB-N D 12 H BP 1050 1050 620 250 278 315 145

CADB-N D 18 H BP 1150 1150 620 250 303 355 167

CADB-N D 23 H BP 1300 1300 650 265 340 355 208

CADB-N D 30 H BP 1500 1500 650 265 390 400 255

CADT-N D 45 H BP 1600 1600 720 300 415 450 291

CADT-N D 55 H BP 2000 2000 820 325 515 500 491

CADT-N D 80 H BP 2150 2150 990 410 553 630 625
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

DIMENSIONES (mm)

A

E

D

B

C

1
0

0

Ø

A

E

D

B

C

1
0

0

Ø

VERSIONES D - Configuraciones verticales (V)

VERSIONES D - Configuraciones verticales (V) - Con by-pass (BP)

Modelo A B C D E F Ø Peso

(kg)

CADB-N D 05 V   650   650 360 180 178 750 200   58
CADB-N D 08 V   850   850 360 180 228 950 250   83
CADB-N D 12 V 1050 1050 500 250 278 1150 315 141
CADB-N D 18 V 1150 1150 500 250 303 1250 355 162
CADB-N D 23 V 1300 1300 530 265 340 1400 355 202
CADB-N D 30 V 1500 1500 530 265 390 1600 400 248
CADT-N D 45 V 1600 1600 600 300 415 1700 450 283
CADT-N D 55 V 2000 2000 650 325 515 2100 500 479
CADT-N D 80 V 2150 2150 820 410 553 2250 630 612

Modelo A B C D E F Ø Peso

(kg)

CADB-N D 05 V BP   650   650 480 180 178 750 200   60
CADB-N D 08 V BP   850   850 480 180 228 950 250   87
CADB-N D 12 V BP 1050 1050 620 250 278 1150 315 145
CADB-N D 18 V BP 1150 1150 620 250 303 1250 355 167
CADB-N D 23 V BP 1300 1300 650 265 340 1400 355 208
CADB-N D 30 V BP 1500 1500 650 265 390 1600 400 255
CADT-N D 45 V BP 1600 1600 720 300 415 1700 450 291
CADT-N D 55 V BP 2000 2000 820 325 515 2100 500 491
CADT-N D 80 V BP 2150 2150 990 410 553 2250 630 625
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

CURVAS CARACTERÍSTICAS

- qv: Caudal en m3/h.
- psf: Presión estática en Pa y mmcda.
- Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
- Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

Pérdidas de carga adicionales

Resistencias: Todos los modelos 10 Pa.
Baterías agua: 45Pa.
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

TABLA DE ACCESORIOS

Para más información, ver apartados “accesorios de recuperadores” o “accesorios generales”.
Los accesorios de montaje se suministran con acabado de chapa galvanizada sin pintar.

Modelo

recuperador

Ø

(mm)

AFR-N (Filtros de recambio para CADB/T-N) APC

Toma y descarga 

de aire

ACOPEL F400 N

Acoplamiento 

elástico
AFR-N G4 AFR-N M5 AFR-N F7 AFR-N F9

CADB-N D/DI/DC 05 200 AFR-N-200/05 G4 AFR-N-200/05 M5 AFR-N-200/05 F7 AFR-N-200/05 F9 APC-200 ACOPEL F400-200/160 N

CADB-N D/DI/DC 08 250 AFR-N-250/08 G4 AFR-N-250/08 M5 AFR-N-250/08 F7 AFR-N-250/08 F9 APC-250 ACOPEL F400-250/160 N

CADB-N D/DI/DC 12 315 AFR-N-315/12 G4 AFR-N-315/12 M5 AFR-N-315/12 F7 AFR-N-315/12 F9 APC-315 ACOPEL F400-315/160 N

CADB-N D/DI/DC 18 355 AFR-N-355/18 G4 AFR-N-355/18 M5 AFR-N-355/18 F7 AFR-N-355/18 F9 APC-355 ACOPEL F400-355/160 N

CADB-N D/DI/DC 23 355 AFR-N-355/23 G4 AFR-N-355/23 M5 AFR-N-355/23 F7 AFR-N-355/23 F9 APC-355 ACOPEL F400-355/160 N

CADB-N D/DI/DC 30 400 AFR-N-400/30 G4 AFR-N-400/30 M5 AFR-N-400/30 F7 AFR-N-400/30 F9 APC-400 ACOPEL F400-400/160 N

CADT-N D/DI/DC 45 450 AFR-N-450/45 G4 AFR-N-450/45 M5 AFR-N-450/45 F7 AFR-N-450/45 F9 APC-450 ACOPEL F400-450/160 N

CADT-N D/DI/DC 55 500 AFR-N-500/55 G4 AFR-N-500/55 M5 AFR-N-500/55 F7 AFR-N-500/55 F9 APC-500 ACOPEL F400-500/160 N

CADT-N D/DI/DC 80 630 AFR-N-630/80 G4 AFR-N-630/80 M5 AFR-N-630/80 F7 AFR-N-630/80 F9 APC-630 ACOPEL F400-630/160 N

Modelo

recuperador

Ø

(mm)

SIL

Silenciador

SIFÓN HUMC-N Baterías PWW 

Kit regulación agua caliente

BA-AF

(Agua fría)

BA-AC-N

(Agua caliente)

Temp. agua 

(80/60ºC)

Temp. agua 

(50/45ºC)

CADB-N D/DI/DC 05 200   SIL-200   SIFÓN  HUMC-N-200 BA-AF 200 BA-AC-N 200

PWW-SE1

PWW-SE1CADB-N D/DI/DC 08 250   SIL-250   SIFÓN  HUMC-N-250 BA-AF 250 BA-AC-N 250

CADB-N D/DI/DC 12 315   SIL-315   SIFÓN   HUMC-N-315 BA-AF 315 BA-AC-N 315

CADB-N D/DI/DC 18 355   SIL-355   SIFÓN   HUMC-N-355/18 BA-AF 355-18 BA-AC-N 355/18

PWW-SE3CADB-N D/DI/DC 23 355   SIL-355   SIFÓN   HUMC-N-355/23 BA-AF 355-23 BA-AC-N 355/23

CADB-N D/DI/DC 30 400   SIL-400   SIFÓN   HUMC-N-400 BA-AF 400 BA-AC-N 400

CADT-N D/DI/DC 45 450   SIL-450   SIFÓN   HUMC-N-450 BA-AF 450 BA-AC-N 450

PWW-SE3 -CADT-N D/DI/DC 55 500   SIL-500   SIFÓN   HUMC-N-500 BA-AF 500 BA-AC-N 500

CADT-N D/DI/DC 80 630   SIL-630   SIFÓN   HUMC-N-630 BA-AF 630 BA-AC-N 630

ACCESORIOS

HUMC-N

Módulo de 
enfriamiento 
adiabático.

BA-AF

Batería para agua 
fría.

BA-AC-N

Batería para agua 
caliente.

FBL-N

Cajas filtrantes, 

suministradas sin filtro, 

para montar filtros 

AFR-N (2 como máximo).  
Aptas para montar en 
intemperie. 
Fabricadas en chapa de 
acero galvanizado.
Bridas circulares con 
junta de estanqueidad.
Tapa de abertura fácil, 
que permite el rápido 
cambio de los filtros.

Caja filtrante

FBL-N

Filtros AFR-N*

AFR-N G4 AFR-N M5 AFR-N F7 AFR-N F9

FBL-N-200 AFR-N-200/05 G4 AFR-N-200/05 M5 AFR-N-200/05 F7 AFR-N-200/05 F9

FBL-N-250 AFR-N-250/08 G4 AFR-N-250/08 M5 AFR-N-250/08 F7 AFR-N-250/08 F9

FBL-N-315 AFR-N-315/12 G4 AFR-N-315/12 M5 AFR-N-315/12 F7 AFR-N-315/12 F9

FBL-N-355/18 AFR-N-355/18 G4 AFR-N-355/18 M5 AFR-N-355/18 F7 AFR-N-355/18 F9

FBL-N-355/23 AFR-N-355/23 G4 AFR-N-355/23 M5 AFR-N-355/23 F7 AFR-N-355/23 F9

FBL-N-400 AFR-N-400/30 G4 AFR-N-400/30 M5 AFR-N-400/30 F7 AFR-N-400/30 F9

FBL-N-450 AFR-N-450/45 G4 AFR-N-450/45 M5 AFR-N-450/45 F7 AFR-N-450/45 F9

FBL-N-500 AFR-N-500/55 G4 AFR-N-500/55 M5 AFR-N-500/55 F7 AFR-N-500/55 F9

FBL-N-630 AFR-N-630/80 G4 AFR-N-630/80 M5 AFR-N-630/80 F7 AFR-N-630/80 F9
* Temperatura máxima de trabajo: 70ºC. Pérdida de carga máxima exigible: 250Pa.
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

TPP-N

Tejados antilluvia 

Los tejados antilluvia se suministran con acabado de chapa galvanizada sin pintar.

Modelo 

de recuperador

Modelo de tejado antilluvia TPP-N

Horizontal Vertical

Sin by-pass Con by-pass Sin by-pass Con by-pass

CADB-N D 05 TPP-N D-H 05 TPP-N D-H 05 BP TPP-N D-V 05 TPP-N D-V 05 BP

CADB-N D 08 TPP-N D-H 08 TPP-N D-H 08 BP TPP-N D-V 08 TPP-N D-V 08 BP

CADB-N D 12 TPP-N D-H 12 TPP-N D-H 12 BP TPP-N D-V 12 TPP-N D-V 12 BP

CADB-N D 18 TPP-N D-H 18 TPP-N D-H 18 BP TPP-N D-V 18 TPP-N D-V 18 BP

CADB-N D 23 TPP-N D-H 23 TPP-N D-H 23 BP TPP-N D-V 23 TPP-N D-V 23 BP

CADB-N D 30 TPP-N D-H 30 TPP-N D-H 30 BP TPP-N D-V 30 TPP-N D-V 30 BP

CADT-N D 45 TPP-N D-H 45 TPP-N D-H 45 BP TPP-N D-V 45 TPP-N D-V 45 BP

CADT-N D 55 TPP-N D-H 55 TPP-N D-H 55 BP TPP-N D-V 55 TPP-N D-V 55 BP

CADT-N D 80 TPP-N D-H 80 TPP-N D-H 80 BP TPP-N D-V 80 TPP-N D-V 80 BP

CADB-N DI/DC 05 TPP-N DI/DC-H 05 TPP-N DI/DC-H 05 BP TPP-N DI/DC-V 05 TPP-N DI/DC-V 05 BP

CADB-N DI/DC 08 TPP-N DI/DC-H 08 TPP-N DI/DC-H 08 BP TPP-N DI/DC-V 08 TPP-N DI/DC-V 08 BP

CADB-N DI/DC 12 TPP-N DI/DC-H 12 TPP-N DI/DC-H 12 BP TPP-N DI/DC-V 12 TPP-N DI/DC-V 12 BP

CADB-N DI/DC 18 TPP-N DI/DC-H 18 TPP-N DI/DC-H 18 BP TPP-N DI/DC-V 18 TPP-N DI/DC-V 18 BP

CADB-N DI/DC 23 TPP-N DI/DC-H 23 TPP-N DI/DC-H 23 BP TPP-N DI/DC-V 23 TPP-N DI/DC-V 23 BP

CADB-N DI/DC 30 TPP-N DI/DC-H 30 TPP-N DI/DC-H 30 BP TPP-N DI/DC-V 30 TPP-N DI/DC-V 30 BP

CADT-N DI/DC 45 TPP-N DI/DC-H 45 TPP-N DI/DC-H 45 BP TPP-N DI/DC-V 45 TPP-N DI/DC-V 45 BP

CADT-N DI/DC 55 TPP-N DI/DC-H 55 TPP-N DI/DC-H 55 BP TPP-N DI/DC-V 55 TPP-N DI/DC-V 55 BP

CADT-N DI/DC 80 TPP-N DI/DC-H 80 TPP-N DI/DC-H 80 BP TPP-N DI/DC-V 80 TPP-N DI/DC-V 80 BP
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

HORIZONTALES

CADB/T-N D SIN BY-PASS CADB/T-N D CON BY-PASS

CADB/T-N DI/DC SIN BY-PASS CADB/T-N DI/DC CON BY-PASS

CADB/T-N D SIN BY-PASS

A
B

75

Modelo A B

CADB-N D 05 653 653
CADB-N D 08 853 853
CADB-N D 12 1053 1053
CADB-N D 18 1153 1153
CADB-N D 23 1303 1303
CADB-N D 30 1503 1503
CADT-N D 45 1603 1603
CADT-N D 55 2003 2003
CADT-N D 80 2153 2153

/

A B

75

Modelo A B

CADB-N D 05 653 653
CADB-N D 08 853 853
CADB-N D 12 1053 1053
CADB-N D 18 1153 1153
CADB-N D 23 1303 1303
CADB-N D 30 1503 1503
CADT-N D 45 1603 1603
CADT-N D 55 2003 2003
CADT-N D 80 2153 2153

CADB/T N DI/DC SIN BY PASS

B
A 75

Modelo A B

CADB-N DI/DC 05 653 978
CADB-N DI/DC 08 853 1153
CADB-N DI/DC 12 1053 1503
CADB-N DI/DC 18 1153 1603
CADB-N DI/DC 23 1303 1753
CADB-N DI/DC 30 1503 1953
CADT-N DI/DC 45 1603 2053
CADT-N DI/DC 55 2003 2703
CADT-N DI/DC 80 2153 2853

CADB/T N DI/DC CON BY PASS

B
A

75

Modelo A B

CADB-N DI/DC 05 653 978
CADB-N DI/DC 08 853 1153
CADB-N DI/DC 12 1053 1503
CADB-N DI/DC 18 1153 1603
CADB-N DI/DC 23 1303 1753
CADB-N DI/DC 30 1503 1953
CADT-N DI/DC 45 1603 2053
CADT-N DI/DC 55 2003 2703
CADT-N DI/DC 80 2153 2853

VERTICALES

CADB/T-N D SIN BY-PASS CADB/T-N D CON BY-PASS

CADB/T-N DI/DC SIN BY-PASS CADB/T-N DI/DC CON BY-PASS

A

B 75

Modelo A B

CADB-N D 05 653 365
CADB-N D 08 853 365
CADB-N D 12 1053 505
CADB-N D 18 1153 505
CADB-N D 23 1303 535
CADB-N D 30 1503 535
CADT-N D 45 1603 605
CADT-N D 55 2003 655
CADT-N D 80 2153 825

CADB/T N D CON BY PASS

A

B

10
6

Modelo A B

CADB-N D 05 653 455
CADB-N D 08 853 455
CADB-N D 12 1053 595
CADB-N D 18 1153 595
CADB-N D 23 1303 625
CADB-N D 30 1503 625
CADT-N D 45 1603 695
CADT-N D 55 2003 795
CADT-N D 80 2153 965

CADB/T N DI/DC SIN BY PASS

A

B

75

Modelo A B

CADB-N DI/DC 05 978 365
CADB-N DI/DC 08 1153 365
CADB-N DI/DC 12 1503 505
CADB-N DI/DC 18 1603 505
CADB-N DI/DC 23 1753 535
CADB-N DI/DC 30 1953 535
CADT-N DI/DC 45 2053 605
CADT-N DI/DC 55 2703 655
CADT-N DI/DC 80 2853 825

A

B 10
6

Modelo A B

CADB-N DI/DC 05 978 455
CADB-N DI/DC 08 1153 455
CADB-N DI/DC 12 1503 595
CADB-N DI/DC 18 1603 595
CADB-N DI/DC 23 1753 625
CADB-N DI/DC 30 1953 625
CADT-N DI/DC 45 2053 695
CADT-N DI/DC 55 2703 795
CADT-N DI/DC 80 2853 965

DIMENSIONES TPP-N

Tejados antilluvia

Los tejados antilluvia se suministran con acabado de chapa galvanizada sin pintar.
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

Información completa en los apartados de Accesorios de Recuperadores y/o Accesorios Generales.

Recuperadores CADB/T-N DI

Elementos de control necesarios para gestionar el funcionamiento de las resistencias incorporadas en los recuperadores.

Modelo Alimentación Potencia 

(kW)

Etapas Regulador Sonda de temperatura Potenciómetro

externo

Presostato Temporizador*

De conducto De ambiente

CADB-N DI 05 Mono 230V 2 1 Pulser TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N DI 08 Mono 230V 3,5 2 Pulser TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N DI 12 Mono 230V 3,5 2 Pulser TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N DI 18 Bifásico 400V 6 2 Pulser TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N DI 23 Bifásico 400V 6 2 Pulser TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N DI 30 Tri 400V 9 2 TTC-25 TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADT-N DI 45 Tri 400V 10,5 2 TTC-25 TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADT-N DI 55 Tri 400V 12 2 TTC-25 TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADT-N DI 80 Tri 400V 18 2 TTC-40 TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
* El temporizador se debe instalar directamente a la línea de alimentación de los ventiladores.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

ASOCIACIÓN DE RECUPERADOR CON BATERÍA ELÉCTRICA EXTERNA ADICIONAL Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES

Para más información ver apartados “Calefacción industrial” y “Accesorios eléctricos”.

Elementos de control necesarios para regular la velocidad de los ventiladores

Modelo Diámetro

conexión 

(mm)

Batería eléctrica 

con regulador 

integrado

Batería 

eléctrica

sin regulador

Regulador Sonda

conducto

Sonda

ambiente

Potenciómetro Presostato Temporizador

Valor de consigna 

entre 1 seg. y 100 h.

CADB-N 05 200 MBE-200/20T-R MBE-200/20T PULSER TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N 08 250 MBE-250/30T-R MBE-250/30T PULSER TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N 12 315 MBE-315/30T-R MBE-315/30T PULSER TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N 18 355 MBE-355/30T-R MBE-355/30T PULSER TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N 23 355 MBE-355/60T-R MBE-355/60T PULSER TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADB-N 30 400 MBE-400/60T-R MBE-400/60T PULSER TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADT-N 45 450 MBE-450/150T-R MBE-450/150T TTC-25 TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADT-N 55 500 MBE-500/150T-R MBE-500/150T TTC-25 TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1
CADT-N 80 630 - - - TG-K330 TG-R530 TBI-30 DPS 2.30 MCR-1

+

Modelo Accesorios para el Sistema Volumen 

Aire Variable por CO
2

Accesorios para el funcionamiento

a Presión Constante

Accesorios para el control de velocidad

Variador Sonda Variador Sonda Conmu-

tador de 

3 vel.

Regulador 

electrónico

Transfor-

mador

Variador de 

frecuencia

CADB-N D 05  CONTROL AERO-REG SC02-A/SC02-AD/ SC02-G CONTROL AERO-REG TDP-D - REB-5 RMB-3,5 -
CADB-N D 08  CONTROL AERO-REG SC02-A/SC02-AD/ SC02-G CONTROL AERO-REG TDP-D - REB-5 RMB-3,5 -
CADB-N D 12  CONTROL AERO-REG SC02-A/SC02-AD/ SC02-G CONTROL AERO-REG TDP-D COM-3 REB-10 RMB-8 -
CADB-N D 18  CONTROL AERO-REG SC02-A/SC02-AD/ SC02-G CONTROL AERO-REG TDP-D COM-3 REB-10 RMB-8 -
CADB-N D 23  CONTROL AERO-REG SC02-A/SC02-AD/ SC02-G CONTROL AERO-REG TDP-D COM-3 REB-10 RMB-10 -
CADB-N D 30  CONTROL AERO-REG SC02-A/SC02-AD/ SC02-G CONTROL AERO-REG TDP-D COM-3 REB-10 RMB-10 -
CADT-N D 45  VFTM TRI 4 SC02-A/SC02-AD/ SC02-G VFTM TRI 4 TDP-S/TDP-D - - - VFTM TRI 4
CADT-N D 55  VFTM TRI 4 SC02-A/SC02-AD/ SC02-G VFTM TRI 4 TDP-S/TDP-D - - - VFTM TRI 4
CADT-N D 80  VFTM TRI 5,5 SC02-A/SC02-AD/ SC02-G VFTM TRI 5,5 TDP-S/TDP-D - - - VFTM TRI 5,5
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RECUPERADORES DE CALOR DE FLUJO CRUZADO
Serie CADB/T-N

Recuperadores de calor CADB/T-N

CONTROL AERO-REG

Accesorio específico para el 
control de recuperadores de calor 
monofásicos  sin batería de calor 
incorporada, (modelos CADB-ND 05 
a 30).
No permite el control de 
recuperadores con baterías 
adicionales de calefacción, eléctricas 
o de agua.
Se suministra como accesorio 
(cableado e instalación no incluida).

PROSYS CADB-N

Mando a distancia para configurar uno 
o varios CONTROL AERO-REG.
Permite, de manera fácilmente 
configurable, el control de los distintos 
parámetros de funcionamiento de 
todas las unidades de recuperación 
conectadas en red. 
Un solo PROSYS CADB-N permite
la configuración de hasta 32 unidades 
CONTROL AERO-REG.

Funciones:

- Paro-marcha del recuperador.
-  Regulación manual-automática de 

la velocidad de los motores.
-  Detección del suciedad de filtros (es 

necesario instalar dos presostatos 
DPS 2.30, no incluidos en el 

 suministro del control).
-  Detección de avería del ventilador 

(es necesario instalar dos 
 presostatos DPS 2.30, no incluidos 

en el suministro del control).
- Comunicación a través de protocolo 

ModBus.

Operación:

-  Potenciómetro manual: control 
manual de la velocidad de los 

 ventiladores mediante el 
 potenciómetro existente en el 
 frontal del equipo.
-  Proporcional: entrada analógica 

(0-10V/4-20mA). Control de la 
velocidad de los ventiladores a partir 
de la señal de un sensor de CO2, 
humedad relativa o temperatura 
(accesorio).

-  Proporcional Integral PI: Control 
 de un sistema a Presión constante. 

Es necesario un sensor de presión 
TDP-D (Accesorio).

Modelo Alimentación Intensidad 

máxima

(A)

Tensión 

de salida 

IP

Protección

Temperatura

de trabajo

Dimensiones

LxAxH

(mm)

CONTROL AERO-REG 230 VAC 11 110 a 230VAC IP55 -10ºC a +50ºC 175x250x120

COM-3

Conmutador de 3 velocidades para 
motores 230V-1-50Hz.
Intensidad máxima: 16A.
Dimensiones (LxWxH): 48x48x94 mm.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA SERIE CADB/T-N SIN CONTROL

FC-REG

Termostato comparativo que permite 
la gestión del by-pass de un 
recuperador de calor en modo 
free-cooling (válido para las gamas 
CADB/T sin control integrado y 
equipadas con by-pass).
Permite realizar la abertura/cierre 
de la compuerta del by-pass del 
recuperador a partir de las 

temperaturas medidas por las sondas 
de temperatura de aire interior y 
exterior.
Limitación de la temperatura mínima 
de entrada de aire ajustable a 8ºC ó 
12ºC.
Salida mediante contacto libre de 
potencial.
Incluye dos sondas de temperatura,
cada una con cable de 4m. de longitud.

Modelo Alimentación IP

Protección

Potencia

(VA)

Capacidad

contacto 

salida

(A)

Rango ajuste

setpoint

(ºC)

Temperatura

ambiente

máxima

(ºC)

Dimensiones

LxAxH

(mm)Frecuencia

(Hz)

Tensión

(V)

FC-REG 50 220-240 IP20 6 2 15-30 50 110x74x26
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DV Dralldurchlass
Für die anspruchsvolle Luftverteilung

Luftlenklamellen aus Metall

Minimale Einbauhöhen durch spezielle Anschlusskästen

Dralldurchlass (bzw. Abluftdurchlass) DVQ0 DVR0

• mit Lamellen (Zuluft, Abluft ist möglich) ML ML

• ohne Lamellen (nur Abluft) OL OL

und Anschlusskasten mit seitlichem zwei seitlichen oberem seitlichem oberem

• ohne Drosselklappe, ohne Luftleitblech K1 K2 K3 R1 R3

• mit Drosselklappe K1-D K2-D K3-D R1-D R3-D

• mit Luftleitblech K1-L K2-L K3-L R1-L R3-L

• mit Drosselklappe, mit Luftleitblech K1-DL K2-DL K3-DL R1-DL R3-DL

Anwenderhandbuch 2.10 (2015-05) 2 Änderungen vorbehalten

DV Dralldurchlass
Beschreibung, Typübersicht

Typübersicht

Anschlussstutzen

DV Dralldurchlass für konstante und variable Zuluft - Volumenströme. Die radiale Luftverteilung erfolgt über zentrisch
geschlitzte, quadratische oder runde Frontplatten mit einstellbaren, unsichtbar befestigten Luftlenklamellen aus Stahl.

DV Dralldurchlässe bewirken unmittelbar am Auslass eine hohe Induktion mit der Raumluft. Dadurch werden die
Geschwindigkeit der austretenden Zuluft und die Temperaturdifferenzen sehr schnell abgebaut. Das gilt im Heizfall,
als auch bei Raumkühlung mit Δt

0
bis zu -12 K Temperaturunterschied zwischen Raumluft und Zuluft. Durch Raum-

wände und Gegenströmungen wird die Luft in den Aufenthaltsbereich gelenkt. Eine optimale Luftverteilung ist in
Räumen mit etwa 2.5 bis 4 m Höhe möglich, sie wird am besten mit bündig in Decken eingebauten Anschlusskästen
erreicht. Über die einstellbaren Luftlenklamellen kann die Strömung der Raumluft auch nachträglich an Raumgeo-
metrien angepasst werden.

DV Dralldurchlässe sind aus verzinktem Stahlblech. Frontplatten und Lamellen erhalten unempfindliche, äußerst farb-
tonbeständige, antistatische, bei hoher Temperatur gesinterte Oberflächen aus Polyester. Pulverbeschichtungen in
den Farbtönen RAL 9010 (weiß) und RAL 9006 sind matt und fein strukturiert mit 5 bis 9% Glanzgrad, andere RAL -
Farbtöne sind grob strukturiert mit 70 bis 84% Glanzgrad. Luftlenklamellen im Farbton RAL 7016 (anthrazit) sind matt.
Lagerstandard sind Frontplatten RAL 9010 (weiß) mit Luftlenklamellen RAL 7016 (anthrazit) ⇒ siehe Seite 18.

DV Abluftdurchlass ist zugunsten größerer freier Querschnitte und höherer Volumenströme bei gleichen Schallleis-
tungspegeln ein Dralldurchlass ohne Luftlenklamellen und nur für Abluft geeignet. Design, Oberflächen und Maße
entsprechen dem Dralldurchlass für Zuluft . Lagerstandard sind Frontplatten RAL 9010 (weiß) ⇒ siehe Seite 18.

Die Anschlusskästen aus verzinktem Stahlblech sind auf die Dralldurchlässe und auf geringe Bauhöhen optimiert
und auch pulverbeschichtet lieferbar. Serienmäßig sind ein oder zwei seitliche Anschlussstutzen oder ein Anschluss
von oben möglich, ferner Drosselklappen und spezielle Luftleitbleche zur optimalen Luftverteilung mit geringen Strö-
mungsgeräuschen, insbesondere für Zuluft. Eine Volumenstromeinstellung kann ohne Demontage des Dralldurch-
lasses bzw. des Abluftdurchlasses erfolgen. Mit Bohrungen für Abhängungen und mit verdeckter Zentralbefestigung.

Für geschlossene Deckensysteme, Rasterdecken und für frei hängend.

DV Dralldurchlass mit ausschließlich radial- und achssymmetrisch angeordneten Luftlenklamel-
len aus Stahl. Mit diesem speziellen Design werden optimale Raumströmungen gewährleistet.

Anschlussstutzen

DVQ0 800: x = 45,5 mm

DVQ0 825: x = 58 mm

1) Die Nenngrößen 800 und 825
erhalten Eckbohrungen!

Zentralbefestigung1) mit verdeckten Schrauben M8x25: Farbton Dralldurchlass / Abluftdurchlass

RAL 9010 Sonderfarbton RAL ....

Farbton der zugehörigen Kappe

weiß schwarz Sonderfarbton
RAL 9010 RAL 9017 RAL ....
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Quadratische Frontplatte DVQ0 600 Runde Frontplatte DVR0 600

DV Dralldurchlass
Datenblatt: Frontplatten

*) umlaufende Umkantung nur bei DVQ0

Sonderausführungen

• Beschichtung der Front-
platten mit Polyester in
anderen Farbtönen. Seri-
enmäßig sind Farbtöne2)

der Farbsammlung RAL -
CLASSIC lieferbar.

Eine Beschaffungsmög-
lichkeit von Sonderfarbtö-
nen - außerhalb der werk-
seitig vorhandenen -
bleibt stets vorbehalten!

• Beschichtung der An -
schlusskästen mit Poly-
ester, innen und außen
schwarz oder nur außen
in Farbtönen2) wie vor.

A: Frontplattenmaß

F: lichtes Deckenausschnittsmaß

Alle Maße in mm

325 325 323 260 325 285 27 0.006 30 0.014

400 400 398 337 400 360 27 0.018 140 0.032

500 500 498 437 500 460 40 0.030 220 0.053

600 600 595 537 600 560 40 0.048 360 0.084

625 600 623 537 - - 40 0.048 360 0.084

800 800 798 737 800 760 40 0.091 500 0.160

825 800 823 737 - - 40 0.091 500 0.160

600 325 595 260 - - 27 0.006 30 0.014

600 400 595 337 - - 27 0.018 140 0.032

600 500 595 437 - - 40 0.030 220 0.053

625 325 623 260 - - 27 0.006 30 0.014

625 400 623 337 - - 27 0.018 140 0.032

625 500 623 437 - - 40 0.030 220 0.053

DVQ0
quadratisch

DVR0
rund

ab [m³/h]A
frei

[m²]A F ∅ A ∅ F H

Anwendung bei

Zuluft1) Abluft
A

frei
[m²]

Lochbild
Anschluss -

kastengröße

• Die Nenngrößen entsprechen den Frontplatten.

• Die Lochbilder entsprechen den Anschlusskas ten   größen. Sie bestimmen die
freien Querschnitte A

frei
der Dralldurchlässe bzw. Abluftdurchlässe.

N
e
n
n
-

g
rö

ß
e

Nenngrößen

1) Diese Volumenströme sind Mindestwerte

bei Δt
0

≥ 0 [K] Temperaturdifferenz!

Δt
0

[K] = t
0 

- t
R

t
0

[°C] = Zulufttemperatur

t
R

[°C] = Raumtemperatur

Auslegungen für den Kühlfall mit Δt
0

< 0 [K]

erfordern allgemein höhere Volumenströme!
Die Abhängigkeiten dazu berücksichtigt die WILDEBOER -
Dimensionierungssoftware ab der Version 1.0.89.

2) zu Farbentönen, Strukturen, Glanzgrad usw. 
⇒ siehe Seiten 2 und 18
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DV Dralldurchlass
Anschlusskästen für geschlossene Deckensysteme, Rasterdecken und für frei hängend

K1 - mit seitlichem Anschlussstutzen

K2 - mit zwei seitlichen Anschlussstutzen für große
Volumenströme bei geringster Kastenhöhe H1

K3 - mit oberem Anschlussstutzen

Anschlusskasten K1 mit Anschlussstutzen DN K2 mit DN K3 mit DN

Q 100 125 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 100 125 150 160 180 200 224 250 160 200 250 315

325 260 190 215 240 250 270 290 - - - - - - 190 - - - - - - - 190 - - -

400 337 - 215 240 250 270 290 314 - - - - - 190 215 - - - - - - - 190 - -

500 437 - - 240 250 270 290 314 340 370 - - - - 215 240 250 270 - - - - 190 - -

6001) 537 - - 240 250 270 290 314 340 370 390 405 - - 215 240 250 270 290 314 - - - 200 -

8001) 737 - - - - - 290 314 340 370 390 405 445 - - 240 250 270 290 314 340 - - - 287

Stutzenlänge x 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 40 40 40 40 40 40 60 60 40 40 60 60

Anschlusskastenhöhen H1 [mm]

Standardstutzen und Höhen der Anschlusskästen K1 sind fettgedruckt

Anschluss-
kastengröße

Lochbild

Frontplattenmaß     A  ⇒ siehe Seite 3
Stückliste ⇒ siehe Seite 5

1) Anschlusskastengrößen 600 bzw. 800 sind für Dralldurchlässe und Abluftdurchlässe der Nenngrößen 600 und 625 (Lochbild 600) bzw. für 800 und 825 (Lochbild 800).



Anschlusskasten R1 mit Anschlussstutzen DN R3 mit DN

Ø R 100 125 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 160 200 250 315

325 285 190 215 240 250 270 290 - - - - - - 190 - - -

400 360 - 215 240 250 270 290 314 - - - - - - 190 - -

500 460 - - 240 250 270 290 314 340 370 - - - - 190 - -

600 560 - - 240 250 270 290 314 340 370 390 405 - - - 200 -

800 760 - - - - - 290 314 340 370 390 405 445 - - - 287

Stutzenlänge x 40 40 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 40 40 60 60
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Anschlusskastenhöhen H1 [mm]

Standardstutzen und Höhen der Anschlusskästen R1 sind fettgedruckt

R1 - mit seitlichem Anschlussstutzen

12 3 4

5

67

9

8

R3 - mit oberem Anschlussstutzen

Stückliste

1 Anschlusskasten

2 Anschlussstutzen

3 Drosselklappe (Option)

4 Luftleitblech (Option)

5 Dralldurchlass

6 Zentralbefestigung

7 Stelleinrichtung Drosselklappe

8 Lippendichtung (Option)

9 Dichtung

DV Dralldurchlass
Anschlusskästen für geschlossene Deckensysteme, Rasterdecken und für frei hängend

Frontplattenmaß Ø A ⇒ siehe Seite 3

Anschluss-
kastengröße

Lochbild
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Dimensionierung von DV Dralldurchlässen

Die Strömungsgeschwindigkeit v
Y 

wird lochbildabhängig vom
freien Dralldurchlassquerschnitt A

frei
, vom Volumenstrom V,

von der Raumhöhe H, von den orthogonalen Abständen A und
B der Dralldurchlässe zueinander und von ihrem Wandab-
stand W bestimmt. Neben den absoluten Abstandsmaßen A
und B ist auch das Verhältnis A zu B von Bedeutung. Drall-
durchlässe in extrem rechteckigen Anordnungen mit A >> B
oder B >> A, die auch einreihige Anordnungen sein können,
ergeben im Vergleich zu quadratischen und schwach recht-
eckigen Anordnungen wesentlich andere Strömungsgeschwin-
digkeiten v

Y 
. Durch entsprechende Anordnungen lassen sich

die Strömungsgeschwindigkeiten im Raum somit optimieren;
besonders bei einem hohen Luftwechsel kann dies erforderlich
sein.

Im Aufenthaltsbereich gilt: 

DV Dralldurchlässe erreichen

• geringere Strömungsgeschwindigkeiten v
Y
, wenn

• beide Abstände A und B relativ groß sind, oder wenn
• die Abstände A und B stark unterschiedlich sind. Ein 

Abstand sollte mindestens 3 m, der andere höchstens
2 m sein.

• höhere Strömungsgeschwindigkeiten v
Y
, wenn

• beide Abstände A und B relativ klein sind, bzw. wenn 
allgemein

• die Abstände A und B quadratisch sind.

Im Wandbereich gilt für DV Dralldurchlässe, dass sich die
Strömungsgeschwindigkeiten v

Y
verringern, wenn die Abstän-

de zunehmen. Dies gilt für die Abstände A bzw. B der Drall-
durchlässe parallel zur Wand und auch für deren Abstand W
zur Wand.

Diese Zusammenhänge und den Einfluss angrenzender
Wände stellen die Nomogramme dar.

Durch unterschiedliche Anordnungen der DV Dralldurchlässe
und durch eine entsprechende Größenauswahl lässt sich die
Raumströmung optimieren. Oftmals ist dadurch eine Verringe-
rung der Anzahl notwendiger Dralldurchlässe möglich. Es soll-
te jedoch stets auch auf eine effektive Raumdurchspülung
geachtet werden, also auch auf dafür hinreichend große Strö-
mungsgeschwindigkeiten im Raum!

DV Dralldurchlass
Dimensionierung der Raumströmung

Aufenthaltsbereich nach EN 13779

Der Aufenthaltsbereich ist in EN 13779 als
Raumelement definiert. Hierin sind die Be -
haglichkeitskriterien zu erfüllen. 

Im üblichen Anwendungsbereich beträgt die
Höhe 1,30 bis 2,00 m. Standardmäßig sind
die zulässigen Strömungsgeschwindigkeiten
v

Y 
in 1.80 m Hö he zu bestimmen. Außerhalb

des Aufenthaltsbereichs sind höhere Ge -
schwin digkeiten zulässig, so in Abständen
von 0,15 m bis 0,75 m von Innen- und Außen-
wänden und von 0,5 m bis 1,5 m von Außen-
wänden mit Fenstern oder Türen.
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Anschlusskasten mit Standardstutzen

DVQ0 - 625 - 600 - ML - K1 - 250 - DL1) 12 Stück

Volumenstrom je Durchlass V = 620 [m³/h]

Anströmquerschnitt Anschlussstutzen A
A

= 0.049 [m²]

Strömungsgeschwindigkeit in A
A

v
A

= 3.5 [m/s]

Δp
t
, Drosselklappe AUF Δp

t
= 21 [Pa]

L
WA

, Drosselklappe AUF L
WA

= 38 [dB(A)]

Nomogramm ⇒ siehe Seite 10

Δp
t
, Drosselklappe ZU 21 [Pa] · 2.72) = 57 [Pa]

L
WA

, Drosselklappe ZU 38 [dB(A)] + 6.12) = 44 [dB(A)]
2) Korrekturwerte ⇒ siehe Seite 15

Anschlusskasten mit anderer Anschlussstutzengröße

DVQ0 - 625 - 600 - ML - K1 - 315 - DL1) 12 Stück

Volumenstrom je Durchlass V = 620 [m³/h]

Anströmquerschnitt Anschlussstutzen A
A

= 0.078 [m²]

Strömungsgeschwindigkeit in A
A

v
A

= 2.2 [m/s]

Δp
t
, Drosselklappe AUF 21 [Pa] · 0.83) = 17 [Pa]

L
WA

, Drosselklappe AUF 38 [dB(A)] - 2.93) = 35 [dB(A)]

Δp
t
, Drosselklappe ZU 21 [Pa] · 0.83) · 1.74) = 29 [Pa]

L
WA

, Drosselklappe ZU 38 [dB(A)] - 2.93) + 2.74) = 38 [dB(A)]
3) Korrekturwerte ⇒ siehe Seite 14
4) Korrekturwerte ⇒ siehe Seite 15

Raumströmung

Abstand A A = 4.80 [m]

Abstand B B = 3.00 [m]

Abstand W, rechtwinklig zu A W = 1.50 [m]

Abstand W, rechtwinklig zu B W = 3.00 [m]

Strömungsgeschwindigkeit

im Aufenthaltsbereich v
Y

= 0.15 [m/s]
Nomogramm ⇒ siehe Seite 8

Strömungsgeschwindigkeit
an der Wand, rechtwinklig zu A v

Y
= 0.31 [m/s]

Nomogramm ⇒ siehe Seite 9

Strömungsgeschwindigkeit
an der Wand, rechtwinklig zu B v

Y
= 0.15 [m/s]

Nomogramm ⇒ siehe Seite 9

Temperaturverhältnis, Induktion im Aufenthaltsbereich

Temperaturverhältnis Δt/Δt
0

= 0.037

Induktion i = 28
Nomogramm ⇒ siehe Seite 13

DV Dralldurchlass
Dimensionierungsbeispiel

Oktav-Schallleistungspegel L
W-Okt

, Drosselklappe AUF

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L
WA

[dB(A)] 35 35 35 35 35 35 35 35

ΔL 
2.2 [m/s]

[dB] +5 +6 +2 -4 -5 -11 -20 -24

L
W-Okt

[dB] 40 41 37 31 30 24 <20 <20

Nomogramm ⇒ siehe Seite 10

Gegeben:

Raummaß 1 20.40 [m]

Raummaß 2 9.00 [m]

Raumhöhe H = 3.00 [m]

Deckenabstand Y = 1.20 [m]

Luftwechsel 13.5 [h-1]

Raumvolumen 551 [m³]

Gesamtvolumenstrom V
ges.

= 7440 [m³/h]

Raumtemperatur t
R

= 22 [°C]

Zulufttemperatur t
0

= 16 [°C]

Oktav-Schallleistungspegel L
W-Okt

, Drosselklappe AUF

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L
WA

[dB(A)] 38 38 38 38 38 38 38 38

ΔL 
3.5 [m/s]

[dB] +3 +5 +2 -4 -5 -10 -18 -23

L
W-Okt

[dB] 41 43 40 34 33 28 20 <20

Nomogramm ⇒ siehe Seite 10

Rechteckige Anordnung

1) Bestellangaben ⇒ siehe Seite 2 bzw.18

Legende ⇒ siehe Seite 13
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DV Dralldurchlass
Raumströmung (Strahlen gegeneinander)

Die Abstände A und B stehen geometrisch
rechtwinklig zueinander und sind im Nomo-
gramm paarweise anzuwenden; A und B sind
tauschbar. Bei einreihiger Dralldurchlassanord-
nung wird die Strömungsgeschwindigkeit v

Y
im

Aufenthaltsbereich mit dem Abstand A der
Dralldurchlässe bestimmt; der im Nomogramm
erforderliche zweite Abstand, rechtwinklig zu A,
ist mit B = 5 m anzusetzen.

Alle berechneten Strömungsgeschwindigkeiten
v

Y
gelten für den Einbau der Dralldurchlässe in

geschlossenen Deckensystemen, also für den
“Einbau mit Deckeneinfluss”. Bei frei hängen-
dem Einbau – auch oberhalb von Rasterdecken
- sind zur Ausbildung einer horizontalen Luft-
strahlführung keine Deckenflächen vorhanden,
sodass insbesondere thermische Ablenkungen
auftreten. Ein verändertes Eindringen der Zuluft
in den Aufenthaltsbereich mit veränderter Strö-
mungsgeschwindigkeit ist zu erwarten. Die im
Nomogramm ermittelte Strömungsgeschwindig-
keit v

Y
reduziert sich dabei näherungsweise um

den Faktor 0,7. 

Druckverluste, akustische Daten für andere Ausführun-

gen, inkl. Grenzkurven ⇒ siehe Seiten 10, 11 und 12

Zusätzlich Mindest-Volumenströme beachten!

⇒ siehe Seite 3
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DV Dralldurchlass
Raumströmung (Strahlen gegen eine Wand)

Die Abstände W und A bzw. B stehen geometrisch
rechtwinklig zueinander und sind im Nomogramm
paarweise anzuwenden. Die Strömungs ge   schwin -
digkeit v

Y
im Wandbereich liegt außerhalb des Auf-

enthaltsbereichs. Sie wird aus dem Wandabstand
W und dem Abstand A bzw. B der zugehörigen
Dralldurchlassreihe parallel zur Wand be stimmt. Im
Nomogramm sind Wandabstände von W > 4 m mit
4 m und Abstände zwischen Dralldurch läs sen von
A bzw. B > 3 m mit 3 m anzusetzen. Einzelne
Dralldurchlässe sind über einen Dralldurchlassab-
stand A bzw. B = 3 m zu dimensionieren.

Alle berechneten Strömungsgeschwindigkeiten v
Y

gelten für den Einbau der Dralldurchlässe in
geschlossenen Deckensystemen, also für den
“Einbau mit Deckeneinfluss”. Bei frei hängendem
Einbau – auch oberhalb von Rasterdecken - sind
zur Ausbildung einer horizontalen Luftstrahlfüh-
rung keine Deckenflächen vorhanden, sodass
insbesondere thermische Ablenkungen auftreten.
Ein verändertes Eindringen der Zuluft in den Auf-
enthaltsbereich mit veränderter Strömungsge-
schwindigkeit ist zu erwarten. Die im Nomogramm
ermittelte Strömungsgeschwindigkeit v

Y
reduziert

sich dabei näherungsweise um den Faktor 0,7. 

Druckverluste, akustische Daten für andere Ausführun-

gen, inkl. Grenzkurven ⇒ siehe Seiten 10, 11 und 12

Zusätzlich Mindest-Volumenströme beachten!

⇒ siehe Seite 3
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DV Dralldurchlass
Druckverlust, Schallleistungspegel, NR-Bewertung, relative Schallleistungspegel
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Zuluft: DVQ0 mit Anschlusskasten K1-DL

mit Luftleitblech und
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ohne Luftleitblech und

Drosselklappe AUF
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Zuluft: DVQ0 mit Anschlusskasten K1-DL

mit Luftleitblech und Drosselklappe AUF

Abluft: DVQ0 mit Anschlusskasten K1-D

ohne Luftleitblech und Drosselklappe AUF

Korrekturen für andere Anschlussstutzengrößen und für Drosselklappe ZU

⇒ siehe Seiten 14 und 15

Zusätzlich Mindest-Volumenströme beachten!

⇒ siehe Seite 3
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DV Dralldurchlass
Druckverlust, Schallleistungspegel, NR-Bewertung
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Zuluft: DVQ0 mit Anschlusskasten K2-DL

mit Luftleitblech und

Drosselklappe AUF
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Abluft: DVQ0 mit Anschlusskasten K2-D

ohne Luftleitblech und

Drosselklappe AUF
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Zuluft: DVQ0 mit Anschlusskasten K3-DL

mit Luftleitblech und

Drosselklappe AUF

Abluft: DVQ0 mit Anschlusskasten K3-D

ohne Luftleitblech und

Drosselklappe AUF

Korrekturen für andere Anschlussstutzengrößen und für Drosselklappe ZU ⇒ siehe Seiten 14,15 und 16.

Relative Schallleistungspegel ΔL für Anschlusskästen K2 und K3 ⇒ siehe WILDEBOER - Dimensionierungssoftware.

Zusätzlich Mindest-Volumenströme beachten!

⇒ siehe Seite 3
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Zuluft: DVR0 mit Anschlusskasten R1-DL

mit Luftleitblech und

Drosselklappe AUF

Abluft: DVR0 mit Anschlusskasten R1-D

ohne Luftleitblech und

Drosselklappe AUF

DV Dralldurchlass
Druckverlust, Schallleistungspegel, NR-Bewertung

Zuluft: DVR0 mit Anschlusskasten R3-DL

mit Luftleitblech und

Drosselklappe AUF

Abluft: DVR0 mit Anschlusskasten R3-D

ohne Luftleitblech und

Drosselklappe AUF

Korrekturen für andere Anschlussstutzengrößen und für Drosselklappe ZU ⇒ siehe Seiten 14,15 und 16.

Relative Schallleistungspegel ΔL für Anschlusskästen K2 und K3 ⇒ siehe WILDEBOER - Dimensionierungssoftware.

Zusätzlich Mindest-Volumenströme beachten!

⇒ siehe Seite 3
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DV Dralldurchlass
Temperaturverhältnis, Induktion, Legende

Beispiel (⇒ siehe Seite 7)

DVQ0 - 625 - 600 - ML - K1 - 250 - DL

Zuluft-Volumenstrom V = 620 [m³/h]

Strömungsgeschwindigkeit v
Y

= 0.15 [m/s]

Raumtemperatur t
R

= 22 [°C]

Zulufttemperatur t
0

= 16 [°C]

Temperaturverhältnis Δt/Δt
0

= 0.037

Temperatur t
y

= 0.037 · (16 - 22) +22 = 21.8 [°C]

Induktion i = 28

Sekundärvolumenstrom V
s

= 28 · 620 [m³/h] = 17360 [m³/h]

A
frei

[m²] = freier Querschnitt Dralldurchlass bzw. Abluft-

durchlass

DN [mm] = Anschlussstutzengröße

A
A

[m²] = Anströmquerschnitt; A
A

= (DN [m])² · π / 4

V [m³/h] = Volumenstrom

V
ges.

[m³/h] = Gesamtvolumenstrom

v
o

[m/s] = Strömungsgeschwindigkeit in A
frei

v
o

= V / (3600 · A
frei

)

v
A

[m/s] = Strömungsgeschwindigkeit in A
A

v
A

= V / (3600 · A
A
)

v
Y

[m/s] = Strömungsgeschwindigkeit nach dem 

Strahlweg

A, B [m] = Abstand zwischen zwei Durchlässen

W [m] = Abstand Durchlass bis zur Wand

Y [m] = Abstand von der Decke

H [m] = Raumhöhe

t
Y

[°C] = Temperatur nach dem Strahlweg

t
Y

= (Δt/Δt
0
) · ( t

0
- t

R
) + t

R

t
0

[°C] = Zulufttemperatur

t
R

[°C] = Raumtemperatur

Δt
0

[K] = Temperaturdifferenz; Δt
0 

= t
0 

- t
R

Δt/Δt
0

= Temperaturverhältnis

i = Induktion

V
S

[m³/h] = Sekundärvolumenstrom; V
S

= i · V

Δp
t

[Pa] = gesamter Druckverlust

Δp
s

[Pa] = statischer Druckverlust

L
p

[dB] = Schalldruckpegel 

L
pA

[dB(A)] = A-bewerteter Schalldruckpegel

L
W

[dB] = Schallleistungspegel 

L
WA

[dB(A)] = A-bewerteter Schallleistungspegel 

L
W-Okt

[dB] = Oktav-Schallleistungspegel 

L
W-Okt 

= L
WA

+ ΔL

ΔL [dB] = relativer Schallleistungspegel zu L
WA

ΔL
R

[dB] = akustische Raumdämpfung

f [Hz] = Oktavmittenfrequenz

NR = Schallleistungsbezogener NR-Grenzwert

NC = Schallleistungsbezogener NC-Grenzwert

Legende

Temperaturverhältnis, Induktion
Anschlussstutzengröße DN 100 125 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355

Anschlusskastengröße 325 Δp x 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - -
L

WA
+ 3.6 1.6 0.3 0.0 -0.5 -0.7 - - - - - -

400 Δp x - 1.9 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 - - - - -
L

WA
+ - 6.8 3.7 2.8 1.2 0.0 -1.0 - - - - -

500 Δp x - - 1.9 1.6 1.2 1.0 0.8 0.8 0.7 - - -
L

WA
+ - - 4.3 3.2 1.4 0.0 -1.2 -2.1 -2.7 - - -

6001) Δp x - - 3.9 3.1 2.2 1.6 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8 -
L

WA
+ - - 11.9 10.0 6.9 4.4 2.0 0.0 -1.7 -2.5 -2.9 -

8001) Δp x - - - - - 3.5 2.4 1.7 1.3 1.1 1.0 0.8
L

WA
+ - - - - - 13.1 9.2 5.7 2.7 1.0 0.0 -2.1

Anschlusskastengröße 325 Δp x 1.9 1.4 1.1 1.0 0.9 0.7 - - - - - -
L

WA
+ 8.2 4.0 1.0 0.0 -1.6 -2.9 - - - - - -

400 Δp x - 3.3 2.1 1.8 1.3 1.0 0.8 - - - - -
L

WA
+ - 14.7 8.5 6.5 2.9 0.0 -2.9 - - - - -

500 Δp x - - 2.2 1.8 1.3 1.0 0.7 0.6 0.4 - - -
L

WA
+ - - 11.1 8.4 3.8 0.0 -3.8 -7.2 -10.4 - - -

6001) Δp x - - 4.9 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0 0.7 0.6 0.5 -
L

WA
+ - - 21.7 18.6 13.2 8.6 4.1 0.0 -3.8 -5.9 -7.3 -

8001) Δp x - - - - - 4.4 3.1 2.1 1.5 1.2 1.0 0.7
L

WA
+ - - - - - 17.2 12.3 7.9 3.8 1.5 0.0 -3.3

Anschlusskastengröße 325 Δp x 1.0 - - - - - - - - - - -
L

WA
+ 0.0 - - - - - - - - - - -

400 Δp x 1.5 1.0 - - - - - - - - - -
L

WA
+ 3.0 0.0 - - - - - - - - - -

500 Δp x - 1.8 1.2 1.1 1.0 - - - - - - -
L

WA
+ - 2.0 0.8 0.5 0.0 - - - - - -

6001) Δp x - 2.5 1.9 1.7 1.3 1.1 1.0 - - - - -
L

WA
+ - 10.6 6.7 5.5 3.4 1.6 0.0 - - - - -

8001) Δp x - - 3.7 3.0 2.1 1.6 1.2 1.0 - - - -
L

WA
+ - - 14.5 12.4 8.8 5.7 2.7 0.0 - - - -

Anschlusskastengröße 325 Δp x 1.0 - - - - - - - - - - -
L

WA
+ 0.0 - - - - - - - - - - -

400 Δp x 1.8 1.0 - - - - - - - - - -
L

WA
+ 8.2 0.0 - - - - - - - - - -

500 Δp x - 2.7 1.6 1.4 1.0 - - - - - - -
L

WA
+ - 13.0 6.2 3.9 0.0 - - - - - -

6001) Δp x - 5.2 3.1 2.6 1.8 1.4 1.0 - - - - -
L

WA
+ - 22.8 15.0 12.3 7.7 3.9 0.0 - - - - -

8001) Δp x - - 7.2 5.6 3.5 2.3 1.5 1.0 - - - -
L

WA
+ - - 17.5 15.0 10.6 6.9 3.2 0.0 - - - -

Anschlusskastengröße 325 Δp x 1.5 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 - - - - - -
L

WA
+ 1.5 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 - - - - - -

400 Δp x - 2.4 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 - - - - -
L

WA
+ - 3.6 1.9 1.4 0.6 0.0 -0.4 - - - - -

500 Δp x - - 1.8 1.6 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 - - -
L

WA
+ - - 3.0 2.2 1.0 0.0 -0.8 -1.4 -1.8 - - -

600 Δp x - - 3.6 2.9 2.1 1.6 1.2 1.0 0.8 0.8 0.7 -
L

WA
+ - - 8.8 7.5 5.1 3.3 1.5 0.0 -1.3 -1.9 -2.3 -

800 Δp x - - - - - 4.2 2.7 1.8 1.3 1.1 1.0 0.8
L

WA
+ - - - - - 8.4 5.9 3.6 1.7 0.6 0.0 -1.3

Anschlusskastengröße 325 Δp x 2.2 1.5 1.1 1.0 0.8 0.7 - - - - - -
L

WA
+ 11.5 5.9 1.5 0.0 -2.7 -5.0 - - - - - -

400 Δp x - 3.5 2.1 1.8 1.3 1.0 0.7 - - - - -
L

WA
+ - 15.2 9.1 7.0 3.3 0.0 -3.4 - - - - -

500 Δp x - - 2.2 1.9 1.3 1.0 0.7 0.5 0.4 - - -
L

WA
+ - - 9.7 7.4 3.5 0.0 -3.6 -6.9 -10.2 - - -

600 Δp x - - 6.0 4.8 3.2 2.2 1.5 1.0 0.7 0.5 0.5 -
L

WA
+ - - 20.8 18.1 13.1 8.8 4.2 0.0 -4.2 -6.6 -8.3 -

800 Δp x - - - - - 4.9 3.3 2.2 1.5 1.2 1.0 0.7
L

WA
+ - - - - - 15.5 11.4 7.5 3.7 1.5 0.0 -3.5
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DV Dralldurchlass  
Korrekturwerte: Anschlusskästen mit vom Standardstutzen abweichenden Stutzengrößen, Drosselklappe AUF

Zuluft

mit Luftlenklamellen

Anschlusskasten K1-DL

mit Luftleitblech

Abluft

ohne Luftlenklamellen

Anschlusskasten K1-D

ohne Luftleitblech

Zuluft

mit Luftlenklamellen

Anschlusskasten K2-DL

mit Luftleitblech

Abluft

ohne Luftlenklamellen

Anschlusskasten K2-D

ohne Luftleitblech

Zuluft

mit Luftlenklamellen

Anschlusskasten R1-DL

mit Luftleitblech

Abluft

ohne Luftlenklamellen

Anschlusskasten R1-D

ohne Luftleitblech
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DV Dralldurchlass
Korrekturwerte: Anschlusskästen mit Drosselklappe ZU

Anschlussstutzengröße DN 100 125 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355

Anschlusskastengröße 325 Δp x 2.3 1.8 1.4 1.3 1.2 1.1 - - - - - -
L

WA
+ 2.9 2.4 2.4 2.6 3.1 3.9 - - - - - -

400 Δp x - 3.6 2.8 2.5 2.0 1.6 1.2 - - - - -
L

WA
+ - 9.3 7.7 7.0 5.3 3.4 0.6 - - - - -

500 Δp x - - 3.6 3.3 2.8 2.4 2.0 1.7 1.6 - - -
L

WA
+ - - 11.5 9.7 6.6 4.2 2.4 1.7 2.4 - - -

6001) Δp x - - 4.1 4.0 3.7 3.4 3.1 2.7 2.2 1.9 1.7 -
L

WA
+ - - 14.8 13.7 11.8 10.0 8.0 6.1 4.3 3.3 2.7 -

8001) Δp x - - - - - 4.3 4.5 4.4 4.1 3.7 3.3 1.8
L

WA
+ - - - - - 17.2 16.3 14.7 12.2 10.1 8.2 2.3

Anschlusskastengröße 325 Δp x 3.1 2.2 1.6 1.5 1.3 1.4 - - - - - -
L

WA
+ 13.4 9.9 7.1 6.2 4.8 3.9 - - - - - -

400 Δp x - 3.2 2.8 2.7 2.4 2.2 2.0 - - - - -
L

WA
+ - 12.8 13.0 12.9 12.1 10.8 8.4 - - - - -

500 Δp x - - 3.3 3.1 2.8 2.6 2.4 2.2 2.2 - - -
L

WA
+ - - 13.5 13.2 12.7 12.1 11.5 10.9 10.3 - - -

6001) Δp x - - 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 2.8 2.6 2.6 2.5 -
L

WA
+ - - 14.4 14.7 15.0 15.1 14.9 14.4 13.5 12.6 11.8 -

8001) Δp x - - - - - 3.7 3.7 3.6 3.4 3.2 3.1 2.5
L

WA
+ - - - - - 16.0 16.2 16.1 15.5 14.7 13.9 11.2

Anschlusskastengröße 325 Δp x 1.6 - - - - - - - - - - -
L

WA
+ 1.6 - - - - - - - - - - -

400 Δp x 3.4 2.9 - - - - - - - - - -
L

WA
+ 11.0 6.1 - - - - - - - - - -

500 Δp x - 3.9 3.0 2.6 1.9 - - - - - - -
L

WA
+ - 12.1 7.6 5.8 2.2 - - - - - - -

6001) Δp x - 4.5 3.4 3.1 2.5 2.0 1.8 - - - - -
L

WA
+ - 15.8 8.7 6.6 3.7 2.4 3.2 - - - - -

8001) Δp x - - 4.0 3.9 3.7 3.4 3.1 2.8 - - - -
L

WA
+ - - 15.6 14.7 13.0 11.4 9.6 7.8 - - - -

Anschlusskastengröße 325 Δp x 2.3 - - - - - - - - - - -
L

WA
+ 12.0 - - - - - - - - - - -

400 Δp x 3.5 3.2 - - - - - - - - - -
L

WA
+ 15.0 15.4 - - - - - - - - - -

500 Δp x - 3.8 3.1 2.9 2.3 - - - - - - -
L

WA
+ - 14.7 12.5 11.7 10.0 - - - - - - -

6001) Δp x - 4.5 3.4 3.0 2.5 2.2 2.1 - - - - -
L

WA
+ - 15.5 13.5 12.9 11.7 10.9 10.3 - - - - -

8001) Δp x - - 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 - - - -
L

WA
+ - - 15.5 14.7 13.5 12.7 12.2 12.3 - - - -

Anschlusskastengröße 325 Δp x 2.2 1.8 1.5 1.4 1.3 1.1 - - - - - -
L

WA
+ 5.0 3.9 2.8 2.3 1.2 0.0 - - - - - -

400 Δp x - 4.5 3.6 3.3 2.7 2.1 1.5 - - - - -
L

WA
+ - 17.8 10.6 8.3 4.7 2.4 1.5 - - - - -

500 Δp x - - 3.7 3.6 3.3 3.1 2.7 2.3 1.7 - - -
L

WA
+ - - 12.8 11.1 8.0 5.4 3.0 1.2 0.2 - - -

600 Δp x - - 4.7 4.5 4.2 3.8 3.3 2.9 2.4 2.1 1.9 -
L

WA
+ - - 17.7 16.4 13.9 11.7 9.2 6.7 4.3 2.9 1.9 -

800 Δp x - - - - - 4.8 4.9 4.9 4.6 4.2 3.8 2.5
L

WA
+ - - - - - 18.7 15.4 12.3 9.1 7.3 6.1 3.6

Anschlusskastengröße 325 Δp x 2.7 2.2 1.8 1.7 1.5 1.4 - - - - - -
L

WA
+ 11.9 9.8 7.8 7.0 5.6 4.2 - - - - -

400 Δp x - 3.9 3.1 2.8 2.4 2.1 2.0 - - - - -
L

WA
+ - 20.1 14.8 13.1 10.7 9.3 9.2 - - - - -

500 Δp x - - 3.3 3.2 3.1 2.9 2.7 2.5 2.2 - - -
L

WA
+ - - 15.7 15.6 15.2 14.6 13.6 12.2 10.2 - - -

600 Δp x - - 3.6 3.4 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.6 2.7 -
L

WA
+ - - 17.6 16.4 14.4 12.9 11.7 11.2 11.7 12.6 13.7 -

800 Δp x - - - - - 3.9 3.9 3.8 3.6 3.4 3.2 2.7
L

WA
+ - - - - - 18.8 18.7 18.2 17.1 16.0 15.0 11.6

Zuluft

mit Luftlenklamellen

Anschlusskasten K1-DL

mit Luftleitblech

Abluft

ohne Luftlenklamellen

Anschlusskasten K1-D

ohne Luftleitblech

Zuluft

mit Luftlenklamellen

Anschlusskasten K2-DL

mit Luftleitblech

Abluft

ohne Luftlenklamellen

Anschlusskasten K2-D

ohne Luftleitblech

Zuluft

mit Luftlenklamellen

Anschlusskasten R1-DL

mit Luftleitblech

Abluft

ohne Luftlenklamellen

Anschlusskasten R1-D

ohne Luftleitblech
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Akustische Grenzwerte NR, NC 

Die in den Nomogrammen angegebenen NR-Grenzwerte nach ISO 1996 sind aus Oktavschallleistungspegeln
berechnet und somit nicht auf Schalldruckpegel bezogen. Die Raumdämpfung ΔLR ist nicht berücksichtigt, sie hängt
individuell von der Raumakustik ab. NC-Grenzwerte sind wie NR-Grenzwerte auf den Schalldruckpegel zu beziehen.
Im raumlufttechnischen Anwendungsbereich darf etwa NC = NR - 4 angesetzt werden.

Raumdämpfung ΔL
R

In den Nomogrammen sind Einzel-Schall leistungspegel angegeben. Zur akustischen Beurteilung ist die Summe aller
Schalldruckpegel heranzuziehen, sie weicht um die Raumdämpfung von der Summe der Einzel-Schall leistungspegel
ab: L

p
, L

pA
=  L

W
, L

WA
+ ΔL

R
. In raumlufttechnischen Anlagen kann überschlägig ΔL

R 
= - 8 [dB] angesetzt werden.

Strahllenkung

• Mit der Standard-Lamelleneinstellung breitet sich der Luftstrom horizontal aus. Wände und entgegengerichtete
Luftströmungen begrenzen die Strahlausbreitung. Bei nicht unmittelbar an Decken gebundenen Luftströmungen
treten vertikale Strahlablenkungen durch Thermik und durch Coandaeffekte auf.

• Bauseits kann die Luftstromrichtung durch gegenläufiges Verdrehen der Lamellen räumlichen Anforderungen
angepasst werden; zur Kompensation örtlicher Geschwindigkeitszunahmen muss der Volumenstrom dann gege-
benenfalls etwas reduziert werden.

• Waagerechte Lamelleneinstellungen ergeben einen
vertikalen Freistrahl.

Einseitige Strahllenkung

durch ge gen  läufiges Ver-
drehen der Lamellen in
den Quadranten III und IV.

Zweiseitige Strahllenkung

durch ge genläufiges Ver-
drehen der La mel len in den
Quadranten II und IV.

Standard-Lamelleneinstellung

DV Dralldurchlass
Korrekturwerte Drosselklappe ZU, Grenzkurven, Raumakustik, Installationshinweise

Korrekturwerte: Anschlusskästen K3 und R3 mit Drosselklappe ZU 

325 160 Δp x 1.5 2.2 1.4 2.0
L

WA
+ 0.0 10.6 0.0 10.6

400 200 Δp x 1.9 2.6 1.9 2.8
L

WA
+ 3.5 10.4 1.4 12.3

500 200 Δp x 3.0 3.6 3.1 3.5
L

WA
+ 9.7 13.5 7.5 13.3

6001) 250 Δp x 2.7 3.3 2.5 3.2
L

WA
+ 7.2 12.2 5.8 13.1

8001) 315 Δp x 3.1 3.7 2.9 3.5
L

WA
+ 9.3 10.2 8.5 9.5

Anschluss -

kastengröße

R3

Zuluft

K3

AbluftDN Zuluft Abluft

Die Korrekturwerte sind Mittelwerte für den gesamten Volumenstrombereich,
ansonsten siehe  WILDEBOER - Dimensionierungssoftware.
1) Anschlusskastengrößen 600 bzw. 800 sind für Dralldurchlässe und Abluftdurch-

lässe der Nenngrößen 600 und 625 (Lochbild 600) bzw. für 800 und 825 (Loch-
bild 800).

Anpassung der Strahllenkung
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Anschlussstutzengröße DN Schallleistungspegel [dB(A)]

Anschlusskastengröße 20 25 30 35 40 45 50

325 100 60 / 8 70 / 11 90 / 19 110 / 28 130 / 39 160 / 59 200 / 93

160 70 / 8 80 / 10 100 / 16 120 / 24 150 / 37 180 / 53 220 / 79

200 70 / 8 90 / 13 110 / 19 130 / 26 150 / 35 190 / 56 230 / 83

400 125 120 / 8 140 / 11 180 / 19 220 / 28 260 / 39 320 / 59 390 / 87

200 160 / 8 190 / 11 230 / 16 280 / 23 340 / 34 410 / 50 500 / 74

224 170 / 8 200 / 11 240 / 16 290 / 23 360 / 36 430 / 51 520 / 74

500 150 170 / 8 210 / 12 250 / 16 310 / 25 380 / 38 460 / 55 560 / 82

200 210 / 6 250 / 9 300 / 13 370 / 19 440 / 27 540 / 41 650 / 60

280 240 / 6 280 / 8 340 / 11 410 / 16 490 / 23 590 / 34 710 / 49

6001) 150 200 / 8 240 / 12 290 / 18 360 / 27 440 / 40 530 / 58 650 / 88

250 320 / 5 390 / 8 470 / 12 560 / 17 680 / 25 820 / 36 980 / 52

315 370 / 6 440 / 8 530 / 11 630 / 16 760 / 23 900 / 33 1080 / 47

8001) 200 350 / 7 420 / 11 510 / 16 620 / 23 750 / 34 910 / 50 1100 / 73

315 590 / 6 700 / 8 840 / 12 1000 / 17 1200 / 25 1430 / 35 1710 / 51

355 640 / 6 770 / 8 910 / 12 1090 / 17 1290 / 24 1540 / 34 1830 / 48

325 100 80 / 9 100 / 14 120 / 20 150 / 31 190 / 50 230 / 74 280 / 109

160 120 / 11 140 / 14 170 / 21 210 / 32 260 / 50 310 / 71 380 / 106

200 130 / 9 160 / 14 190 / 20 240 / 31 290 / 46 350 / 67 420 / 96

400 125 130 / 9 150 / 12 190 / 19 230 / 28 280 / 41 340 / 61 420 / 93

200 230 / 9 280 / 13 340 / 19 410 / 27 500 / 40 600 / 58 730 / 86

224 260 / 8 310 / 12 380 / 18 460 / 26 560 / 38 670 / 55 820 / 82

500 150 180 / 8 220 / 12 260 / 16 320 / 25 390 / 37 480 / 56 580 / 81

200 280 / 9 340 / 13 410 / 19 500 / 28 600 / 40 730 / 59 890 / 87

280 430 / 8 520 / 12 620 / 18 750 / 26 900 / 37 1080 / 53 1300 / 77

6001) 150 190 / 8 230 / 11 280 / 17 340 / 24 420 / 37 510 / 55 620 / 81

250 450 / 9 540 / 13 650 / 18 790 / 27 950 / 39 1150 / 57 1390 / 84

315 600 / 8 720 / 11 870 / 16 1040 / 24 1250 / 34 1500 / 49 1800 / 70

8001) 200 350 / 8 420 / 12 510 / 17 620 / 25 750 / 37 910 / 55 1100 / 80

315 680 / 7 810 / 10 980 / 14 1170 / 20 1410 / 30 1690 / 43 2030 / 62

355 770 / 6 930 / 9 1110 / 13 1330 / 18 1590 / 26 1900 / 37 2270 / 52

DV Dralldurchlass
Schnellauswahl

Volumenstrom [m³/h]  /  Druckverlust [Pa]

Zuluft

DVQ0

mit Luftlenklamellen

mit

Anschlusskasten

K1-DL

mit Luftleitblech

Drosselklappe AUF

Abluft

DVQ0

ohne Luftlenklamellen

mit

Anschlusskasten

K1-D

ohne Luftleitblech

Drosselklappe AUF

Standardstutzen der Anschlusskästen K1 sind fettgedruckt.
1) Anschlusskastengrößen 600 bzw. 800 sind für Dralldurchlässe und Abluftdurchlässe der Nenngrößen 600 und 625 (Lochbild 600) bzw. für 800 und 825 (Lochbild 800).

Zusätzlich Mindest-Volumenströme beachten!

⇒ siehe Seite 3

DV Dralldurchlässe

• erfüllen die Hygiene - Anforderungen entsprechend VDI 6022 - 1, VDI 3803-1, DIN 1946 - 4 und DIN EN13779.

• sind mikrobiell beständig, fördern somit kein Wachstum von

Mikroorganismen (Pilze, Bakterien). Infektionsgefahren für
Menschen werden gemindert, ebenso der entsprechende Auf-
wand zur Reinigung und Desinfektion!

• sind reinigungs- und desinfektionsmittelbeständig und für
Krankenhäuser und vergleichbare Einrichtungen geeignet!
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DV Dralldurchlass
Bestellangaben

HINWEIS zu Farbtönen

Farbabweichungen sind aus technischen Gründen nie ganz zu vermeiden, dies betrifft besonders
die Farbtöne RAL 9006 (Weißaluminium) und RAL 9007 (Graualuminium). In besonderen Fällen ist
daher immer eine spezielle Farbabstimmung ratsam, auch in Verbindung mit umgebenden Farbtö-
nen, beispielsweise Unterdecken!

Anschlussstutzen

mit Lippendichtung

Frontplatte:

quadratisch Q

rund R
⇒ siehe Seite 3

Nenngröße 325

400

500

600

6251)

800

8251)

Lochbild (Anschlusskastengröße) 325

400

500

600

800

Farbton

Frontplatte, Kappe RAL 9010
Lamelle RAL 7016 S1

Frontplatte, Kappe RAL 9010
Lamelle RAL 9010 S2

Frontplatte, Kappe RAL ......
Lamelle RAL 7016 S32)

Frontplatte, Kappe RAL ......
Lamelle RAL 9010 S42)

Frontplatte, Lamelle RAL ....
Kappe RAL 9017 (schwarz) FL2)

Frontplatte, Lamelle RAL ....
Kappe entsprechend FS2)

Ausführung

Zuluft (mit Lamellen) ML

Abluft (ohne Lamellen) OL

Anschlussstutzen

LD mit Lippendichtung

Anschlusskastenausführung

VK verzinkt

KL2) außen in RAL ....

SK innen und außen schwarz

Einbauteile

D mit Drosselklappe

L mit Luftleitblech

DL mit Drosselklappe und
Luftleitblech

Anschlussstutzengröße DN...

⇒ siehe Seiten 4 und 5

Anschlusskasten

quadratisch

K1 ein seitlicher

Anschlussstutzen

K2 zwei seitliche

Anschlussstutzen

K3 oberer

Anschlussstutzen

rund

R1 ein seitlicher

Anschlussstutzen

R3 oberer

Anschlussstutzen

1) nur mit quadratischer Frontplatte
2) zusätzlich den RAL-Farbton angeben

Beispiel: DVQ0 - 625 - 600 - S1 - ML - K1 - 250 - DL - VK - LD

DV_0- _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _
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DV Dralldurchlass
Ausschreibungstext

DV Dralldurchlass für konstante und variable Volumenströme und für
optimale Raumströmungen durch einstellbare Luftlenklamellen. Mit
hoher Induktion zum Abbau der Strömungsgeschwindigkeiten und der
Temperaturdifferenzen im Heizfall und bei Raumkühlung bis -12 K
durch radiale, achssymmetrische Luftverteilung. Zentrisch
geschlitzte quadratische / runde Frontplatte aus Stahlblech mit
rückseitig unsichtbar befestigten, einstellbaren Luftlenklamellen
aus Stahl und verdeckter Zentralbefestigung bzw. mit verdeckten
Schrauben in den äußeren Ecken. Mit unempfindlicher, farbtonbestän-
diger und antistatischer Polyester-Beschichtung, weiß-strukturiert
im Farbton RAL 9010 mit Luftlenklamellen matt-anthrazit im Farbton
RAL 7016, oder in RAL - Sonderfarbtönen. 

Abluftdurchlass, optisch wie Dralldurchlass für Zuluft, jedoch ohne
Luftlenklamellen. Zentrisch geschlitzte quadratische / runde Front-
platte aus Stahlblech und verdeckter Zentralbefestigung bzw. mit
verdeckten Schrauben in den äußeren Ecken. Mit unempfindlicher,
farbtonbeständiger und antistatischer Polyester-Beschichtung, weiß-
strukturiert im Farbton RAL 9010 oder im RAL - Sonderfarbton. 

Konformitätszertifikat als Erfüllungsnachweis der Hygieneanforderun-
gen gemäß VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4 und DIN EN 13779.

Anschlusskasten mit Zentralbefestigung, aus verzinktem Stahlblech
mit Bohrungen für Abhängungen mit 

• speziellen Luftleitblechen, insbesondere für Zuluft zur optimalen
Luftverteilung mit geringen Strömungsgeräuschen

• innen und außen schwarzer Pulverbeschichtung

• außen im RAL Sonderfarbton

• einem seitlichen Anschlussstutzen

• zwei seitlichen Anschlussstutzen

• oberem Anschlussstutzen

• Lippendichtung(en)

• Drosselklappe zur Volumenstromeinstellung ohne Demontage des 
Luftdurchlasses

Einbau in geschlossene Deckensysteme, Ras ter decken und frei hängend.

........ Stück

Volumenstrom: ........ m³/h

Druckverlust: ........ Pa

Schallleistungspegel: ........ dB(A)

Fabrikat: WILDEBOER®

Typ: DV

Nenngröße: ........

Lochbild: ........

Anschlussstutzengröße DN: ........ mm

Farbton Dralldurchlass: RAL.....

Farbton Anschlusskasten: RAL.....

komplett mit Befestigungen liefern: ...........

montieren: ...........

Nicht fettgedruckte Texte nach Bedarf auswählen!
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VR1 Volume Flow Rate Controllers 
Overview

3.1 ENG (2008-08) 2 Subject to change without notice

VR1 volume flow rate controllers are mechanical
controllers that provide a constant volume flow rate 
in ventilation and air conditioning installations. The 
controllers operate without an auxiliary power supply.

The volume flow rate is set manually on the VR1 

volume flow rate controller base models. 

The desired volume flow rate is preselected on a 
scaled regulating device and is maintained constant
at variable pressures to a high level of accuracy.

The controllers are factory-set to cover the entire
volume flow range. As a result the controller can be
adjusted easily on site to provide a specific volume
flow rate set point with the corresponding accuracy. 

VR1 volume flow rate controller with actuator-

driven adjustment of the volume flow rate set point.

Two set points or user-defined intermediate values are
available, depending on the actuator selected.

For application in installations with variable volume
flow rates, for example day/night switchover or fully
variable operation dependent on load. 

VR1 volume flow rate controller with acoustic 

insulation for the reduction of external sound radia-
tion.

Available for controllers with manual and actuator-
driven setting of the volume flow rate set point.

Note: 

All illustrations show volume flow rate controllers with lip seals!



VR1 Volume Flow Rate Controllers 
Description, sizes, technical data
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Size Vmin Vmax ∅d L L1

DN [m³/h] [m³/h] [mm] [mm] [mm]

80 50 280 79 334 40

100 70 380 99 334 40

125 120 600 124 334 40

160 150 900 159 334 40

200 250 1300 199 334 40

250 400 2100 249 412 60

315 600 3100 314 462 60

1 Circular casing

2 Control device

3 Volume flow rate set point
adjustment

4 Setting pointer with scale

5 Lip seal (option) 

6 Acoustic insulation with sheet
metal jacket (option) 

Excess length X at

set point adjustment X [mm]

manual 65

actuator-driven 130

Maintenance-free VR1 volume flow rate controllers for air conditioning 
and ventilation systems, suitable for vertical and horizontal installation in 
supply and exhaust ducts. The casing and control mechanism are made of
galvanised sheet steel. The centrally supported damper blade, which controls
the volume flow rate, has a stainless steel bear ing axis in special bushings.
Adjustment device with rotary pointer, scale and lock for the volume flow rate
set point and can be adjusted manually or by actuator.

VR1 volume flow te controllers are mechanical controllers for constant vol-
ume flow rates and do not require an auxiliary power supply. A special 
control mechanism guarantees control accuracy over the entire volume flow
range. For each model size, the volume flow range is at least 5 times the mini-
mum flow rate. Within this control range, specified at Vmin and Vmax, the set

point for the required volume flow rate is adjustable. The volume flow rate is
maintained constant at varying pressures within the specified pressure range,

with an approximate deviation of between ±5% and ±10%*).

• Nominal sizes: DN 80 to DN 315

• Volume flow range: Vmin = 50 to Vmax = 3100 m³/h

• Pressure range: 50 to 1000 Pa ⇒ see pages 4 to 7

• Leak tightness classification: B in accordance with EN 1751

• Internal temperature range: -20 to +70°C, 90°C for a short time only 

• Options

• actuator AC 230V or AC/DC 24V, setting to two volume flow set points 

• continuous actuator AC/DC 24V, setting to any desired volume flow set point

• external acoustic insulation with sheet metal jacket

• lip seals on both connection ends

*) Greater deviations occur at lower volume flow rates, especially on the smaller sizes! Control
deviations that are stated as a percentage refer to the volume flow rate set point in each case.
Inflows should be as free of turbulence as possible.

VR1 Volume Flow Rate Controllers
Sound power level in the connecting duct (flow noise)
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Size DN 80 Size DN 100

Size DN 125 Size DN 160



VR1 Volume Flow Rate Controllers
Sound power level in the connecting duct (flow noise)

Example:

Specified: Size DN 250

Volume flow rate V = 1500 [m³/h]

Static pressure drop ΔpS = 435 [Pa]

Result: Sound power level LWA = 70 [dB(A)]
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Size DN 200 Size DN 250

Size DN 315 Relative sound power level ΔL [dB]
Average values for all sizes and pressure drops

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

LWA [dB(A)] 70 70 70 70 70 70 70 70

ΔL8.5 [m/s] [dB] -7 -6 -7 -7 -7 -6 -7 -12

LW-Oct [dB] 63 64 63 63 63 64 63 58

Sound power LW-Oct for the octave mid-frequencies

VR1 Volume Flow Rate Controllers
Sound power level outside the connecting duct (noise radiation)
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Size DN 80 Size DN 100

Size DN 125 Size DN 160



VR1 Volume Flow Rate Controllers 
Sound power level outside the connecting duct (noise radiation)

Example:

Specified: Size DN 250

Volume flow rate V = 1500 [m³/h]

Static pressure drop ΔpS = 340 [Pa]

Result: Sound power level*) LWA = 55 [dB(A)]

*) In relation to the sound power level LWA given in the nomo-

grams, the average sound pressue level in the room

is:

• 26 dB lower with the acoustic insulation

• 8 dB lower without the acoustic insulation

The noise reduction of the acoustic insulation is only effec-
tive as shown if the connected ventilation ducts are also
insulated.

A further reduction of the sound pressure level can be
achieved by means of additional on site noise reduction
actions (suspended ceilings, high room attenuation). 

3.1 ENG (2008-08) 7Subject to change without notice

Size DN 200 Size DN 250

Size DN 315

VR1 Volume Flow Rate Controllers
Nomenclature
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Nomenclature

V [m³/h] Volume flow rate

v [m/s] Flow velocity in the inflow cross-section

ΔpS [Pa] Static pressure drop

LWA [dB(A)] A-weighted sound power level

LW-Oct [dB] Octave sound power level LW-Oct = LWA + ΔL

ΔL [dB] Relative sound power level to LWA

f [Hz] Octave mid-frequency



VR1 Volume Flow Rate Controllers
Technical data for actuators, installation notes
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M1 M2 M3

Connection voltage AC 230 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V

Operating range 85 to 265 V 19.2 to 28.8 V 19.2 to 28.8 V

Torque 5 Nm 5 Nm 5 Nm

Run time for 90° 150 s 150 s 150 s

Input power supply 4 VA 2 VA 2 VA

Energy consumption 1.5 W 1 W 1 W

Degree of protection IP 54 IP 54 IP 54

Connecting cable 0.75 mm² approx. 1 m approx. 1 m approx. 1 m

3 core 3 core 4 core

Ambient temperature -30 to +50°C -30 to +50°C -30 to +50°C

Technical data for actuators

Actuator M1

Actuator M2

Actuator M3

Installation instructions

• VR1 volume flow rate controllers are calibrated over the
entire range of application of the product.

• The installation of the controller requires a straight inlet
path with a minimum length of 3 times nominal diameter
and a straight outlet path of at least 1.5 times nominal
diameter. Installation directly before or after points that
cause turbulence (bends, junctions etc.) reduces the
control accuracy. 

• The volume flow rate set point is adjusted on instal-
lation. This adjustment does not affect the control 
accuracy.

• The base model is adjusted manually by moving the
pointer to the required set point on the scale and fixing
this setting. 

• Volume flow rate controllers with actuator-driven setting
with the M1 (AC 230V) and M2 (AC/DC 24V) actuators
allow a two-step operation. The associated actuator limit 
stoppers are positioned to set the two volume flow rates.

The two limit stoppers of the actuators with 0-running
direction are factory-set to the largest possible angle of
rotation. The maximum angle of rotation corresponds to
the largest possible volume flow rate set point. The
minimum angle of rotation is the equivalent to a “shut-
off” at a residual leakage rate well below the minimum
volume flow rate specified in the catalogue.

M1 actuators and M2 actuators can be connected in
1 wire or 2 wire control.

• Volume flow rate controllers driven by the M3 (AC/DC
24V) actuator allow continuous set point adjustment. The
actuator is controlled with an adjusting voltage Y 
DC = 0...10V and moves into the position specified by
the control signal. The operating range starts at 2V. The
volume flow rate set point change is nearly linear to the
adjustment voltage. 

The 0-running direction of the actuator is set in the
factory, and the limit stoppers are set to give the 
largest possible angle of rotation, so that Y = 10V 
corresponds to the maximum angle of rotation and 
therefore the maximum volume flow rate set point, 
and 0...2V corresponds to the minimum angle of rota-
tion, which equates to a “shut-off” at a residual leakage
rate well below the minimum volume flow rate specified
in the catalogue.

The status voltage U DC 2...10V serves to display 
the volume flow rate set point electrically and as a 
sequence control signal for additional actuators. 

• All actuators are protected against overload, do not
require a limit switch and stop automatically at the limit
stopper.

• For manual operation, all actuators can be locked out by
a self-resetting push button.

• The running direction of all actuators can be reversed
with a change over switch on the actuator.

• If there is a power failure the actuator stays in its current
setting and the controller continues to control at the
corresponding set point. 

• Installation instructions are included with the volume flow
rate controllers and have to be followed!

VR1 Volume Flow Rate Controllers
Order information
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VR1 - - - -

Size:

80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315

⇒ see page 3

Actuator-driven set point adjustment:

Two-step AC 230V M1

Two-step AC/DC 24V M2

Continuous AC/DC 24V M3

⇒ see pages 2, 3 and 9

Lip seal:

with two lip seals LD

⇒ see pages 2 and 3

Acoustic insulation:

with acoustic insulation DS

⇒ see pages 2 and 3 



VR1 Volume Flow Rate Controllers
Specification text
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Maintenance-free, circular volume flow rate controllers for
air conditioning and ventilation systems, suitable for
vertical and horizontal installation in supply and exhaust
ducts. Casing and control mechanism are made of galvanised
sheet steel, with acoustic insulation, with lip seals.
Centrally supported damper blade for controlling volume 
flow rate, with stainless steel bearing axis in special
bushings. Adjustment device with rotary pointer, scale and
lock for the volume flow rate set point. Manual / actuator
adjustment. Volume flow rate controller without auxiliary
power supply, designed as a mechanical controller for 
constant volume flows. Special control mechanism guarantees
control accuracy over the entire volume flow rate range. The
maximum flow rate shall be at least 5 times the minimum 
flow rate. The volume flow set point shall be continuously
adjustable within the control range. The volume flow rate
shall be maintained constant, with a deviation between 
±5% and ±10%, at variable pressures between 50 and 1000 Pa.
Leak tightness classification B in accordance with EN 1751.

........ pieces

Volume flow rate: ......... m³/h

Pressure drop: ......... Pa

Sound power level: ......... dB(A)

Manufacturer: WILDEBOER®

Type: VR1

Size: .........

Complete with fasteners

supply: ...........

install: ...........

*)Select items in non-bold type as required!

VK2 

For air conditioning and ventilation installations



WD-TBR/_/
P (PARA
PARED)

WD-TBR/_/C
(PARA CONDUCTO 

CIRCULAR)

Mediante tornillos ocultos por el 
marco embellecedor 

Mediante acoplamiento y ocultos 
por el marco embellecedor

3.2 ENG (2005.11) 

MEASUREMENTS
(mm)

NOMINA
L

WALL)

B 
A

A 

B 

D 

C 

TBR/E MOTOR
EXTERNO

DIMENSIONES (mm)

NOMINAL A B C D E F G H R

80 80 158 200 258 204 50 38 60 80

110 110 198 215 288 252 60 70 85 100

150 150 313 283 388 352 60 70 85 150

200 200 398 283 488 452 60 70 85 200

230 230 398 283 488 452 60 70 85 200

3.2 ENG (2005.11) 

TBR/E MOTOR



80 

150 25 4,7 14,5 10,5 4,2 8,29

225 35 10,8 18,7 14,5 7,5 12,44

300 45 19,8 25,0 17,9 10,5 16,59

110 

200 < 20 2,0 15,0 9,7 3,5 5,85

400 28 8,6 22,0 17,0 10,5 11,7

600 38 19,3 24,8 19,7 13,0 17,55

150 

300 22 1,3 13,0 9,5 3,8 4,72

650 35 5,6 23,6 16,6 11,0 10,22

1000 50 14,9 27,2 21,1 14,2 15,73

200 

650 25 1,7 19,1 13,6 8,4 5,75

1200 38 6,7 28,2 21,1 12,9 10,62

1750 50 13,1 > 30,0 28,0 16,8 15,48

230 

900 26 1,8 18,5 14,9 9,3 6,02

1600 39 6,4 26,7 23,6 15,2 10,70

2300 50 12,3 > 30,0 > 30,0 19,3 15,39

3.2 ENG (2005.11) 

K  Diferencia de temperatura entre el aire impulsado Delta K y la 
temperatura ambiente

El diagrama permite conocer el ancho de la vena de aire según el 
alcance.

Desde la línea de la tobera correspondiente al modelo elegido, 
trazar una línea vertical que pase por el punto que indica el caudal 
deseado. En la intersección entre esta línea y la ínea que indica la 
diferencia de temperatura ( K), trazar una segunda línea horizontal. 

En la intersección entre esta línea y la línea inclinada que marca el 
alcance, trazaremos una tercera línea vertical hasta el eje X, en el 
que obtendremos la apertura de la vena de aire.

3.2 ENG (2005.11) 



Datos medidos en cámara de 
reverberación según normas 
internacionales:

ISO 3741 1999: Acústica
Determinación de niveles de potencia 
acústica de fuentes de ruido 
utilizando presión acústica - métodos 
de precisión para salas de 
reverberación. 

ISO 5135 1997: Acústica
Determinación de niveles de potencia 
sonora de ruido de unidades 
terminales de aire; unidades 
terminales de aire; compuertas y 
toberas medidas en sala de 
reverberación. 

Los datos mostrados no tiene en 
cuenta la atenuación resultante de los 
alrededores donde está instalado el 
difusor. Dicha atenuación esta 
normalmente entre 6 y 10 dBa y es 
determinado por el tamaño del 
espacio circundante, su forma y las 
características de los herrajes de 
muebles y habitaciones.

3.2 ENG (2005.11) 

Datos obtenidos de la 
modelación matemática en 
cámara CFD (Computational
Fluid Dyanamics) de acuerdo 
con la noram internacional 

ISO 5219 1984:

Distribución y difusión de aire 
Laboratorio.Ensayos

aerodinámicos  y calificación
de los dispositvos terminales
de aire
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Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22
Luminarias no permanentes y permanentes
LEDs de alta potencia con distribución de luz optimizada
LEDS con vida media de 150.000 h
IP42, IK07 Clase II O
Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz
Fuente conmutada de bajo consumo en modelos P/NP
Baterías Ni-Cd o Ni-MH 
Tiempo de carga: 24 horas
Autonomía: 1 y 2 horas
1 Led verde testigo de carga. Cuando el led se apaga indica:
– Ausencia de tensión
– Las baterías no cargan
Conexión por bornas automáticas de capacidad 2 x 2,5 mm2, tanto para alimentación como telemando.
Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión 
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red
Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente
Difusor opal
Material de la envolvente autoextinguible
Completamente reciclable al final de su vida útil
Instalación en superficie, empotrada, banderola o supensión

Emb. Ref. Emergencias URA ONE LVS2

Permanentes / No permanentes

Cada luminaria detecta y comunica su estado
mediante los leds (verde y amarillo) de señalización.
Para funcionamiento en modo centralizado y 
autotest.
El modo centralizado se activa dando un código a 
cada luminaria (por medio de configurador móvil
infrarrojo) y cableando la emergencia a la línea 
de BUS.
En función del cableado realizado las luminarias 
funcionarán en modo permanente o no permanente.

Lúmenes Autonomía Lámparas Batería

1 6 626 31 100 1h 4 LED Ni-Cd

1 6 626 33 200 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 626 34 350 1 h 4 LED Ni-MH

1 6 626 42 200 2 h 4 LED Ni-MH

luminarias de emergencia
serie URA ONE

6 616 20 6 616 34

Emb. Ref. Emergencias URA ONE

No permanentes
Lúmenes Autonomía Lámparas Batería

1 6 616 20 70 1 h 2 LED Ni-Cd

1 6 616 22 160 1 h 4 LED Ni-Cd

Permanentes / No permanentes
En función del cableado realizado las luminarias
funcionarán en modo permanente o no permanente.

Lúmenes Autonomía Lámparas Batería

1 6 616 31 100 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 616 32 160 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 616 33 200 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 616 34 350 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 616 42 200 2 h 4 LED Ni-MH

13
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Emb. Ref. Accesorios

1 6 616 50 Marco empotrar color blanco para instalación en
techo o pared

1 6 616 51 Marco empotrar color aluminio para instalación en 
techo o pared

1 6 616 55 Marco decorativo color aluminio para instalación en 
superficie

1 6616 59 Accesorio banderola color aluminio.*

Compatible con placa pictograma. El índice de 
protección de la emergencia instalada en banderola 
es IP40

1 6 616 63 Accesorio suspendido color aluminio.*
Compatible con placa pictograma, suministrado con 
tubo metálico de Ø 16 mm de 40 cm de longitud.
Compatible con tubos estándar de Ø16 y 20 mm 
para longitudes superiores. El índice de protección 
de la emergencia instalada en suspensión es IP40

1 6 616 64 Placa pictograma para instalación en superficie

1 6 616 65 Placa pictograma con marco empotrar ancho blanco 

para instalación empotrada

Etiquetas de señalización
Autoadhesivas 100x200 mm

Flechas orientables en 4 direcciones

Conforme a CEE 9 -2-58 e ISO 2864

5 6 616 70 Izquierda / Derecha

5 6 616 71 Salida habitual

5 6 616 72 Escaleras

5 6 616 80 Exit

5 6 616 82 Salida 

5 6 616 83 Salida emergencia

5 6 616 84 Irteera

5 6 616 85 Sortida

5 6 616 88 No exit

5 6 616 89 Sin salida

5 6 616 90 Extintor

5 6 616 91 Manguera

luminarias de emergencia
serie URA ONE

luminarias de emergencia
información técnica

* Consultar disponibilidad

14012

1
1

0

150

231,5

42,5A 10

1
0

A

1
3

1
,5

214,6

1
0
61

4
2

39,6

250

1
5
0

23

2
3

4
1

1
0
5
,3

 URA ONE

Instalación
Superficie Empotrada

Dimensiones (en mm)

Superficie con Empotrada con
placa pictograma placa pictograma

6 616 34 + 6 616 55

Accesorios
Marco empotrar

Placa pictograma

Placa pictograma con marco empotrar ancho 

SALIDA DE
EMERGENCIA
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Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22
Luminarias no permanentes y permanentes
LEDs de alta potencia con distribución de luz optimizada
LEDS con vida media de 150.000 h
IP 42, IK 04 Clase II O
Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz
Fuente conmutada de bajo consumo en modelos P/NP
Baterías Ni-Cd o Ni-MH
Tiempo de carga: 24 horas
Autonomía: 1 y 2 horas
1 Led verde testigo de carga 
Cuando el led se apaga indica:
– Ausencia de tensión
– Las baterías no cargan
Conexión por bornas automáticas de capacidad 2 x 2,5 mm2, tanto para
alimentación como telemando.
Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red
Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente
Difusor opal
Material de la envolvente autoextinguible
4 entradas de cable. Una abierta en la parte posterior y 3 desfondables
Ø 20 mm para entrada de manguera o tubo rígido
Instalación en superficie o empotrada

luminarias de emergencia
serie URA21LED

luminarias de emergencia
información técnica

Emb. Ref. Emergencias URA21LED LVS2

Permanentes / No permanentes
Cada luminaria detecta y comunica su estado
mediante los leds (verde y amarillo) de señalización.
Para funcionamiento en modo centralizado y autotest.
El modo centralizado se activa dando un código 
a cada luminaria (por medio de microswitch) y 
cableando la emergencia a la línea de BUS.
En función del cableado realizado las luminarias 
funcionarán en modo permanente o no permanente.p

Lúmenes Autonomía Lámparas Batería

1 6 626 03 100 1 h 4 LED Ni-Cd
1 6 626 06 200 1 h 4 LED Ni-Cd
1 6 626 07 350 1 h 4 LED Ni-MH
1 6 626 12 200 2 h 4 LED Ni-MH

Emergencias URA21LED

No permanentes
Lúmenes Autonomía Lámparas Batería

10 6 616 01 70 1 h 2 LED Ni-Cd
10 6 616 02 100 1 h 2 LED Ni-Cd
10 6 616 05 160 1 h 4 LED Ni-Cd

Permanentes / No permanentes

En función del cableado realizado las luminarias 
funcionarán en modo permanente o no permanente.

Lúmenes Autonomía Lámparas Batería

10 6 616 03 100 1 h 4 LED Ni-Cd
10 6 616 06 200 1 h 4 LED Ni-Cd
10 6 616 07 350 1 h 4 LED Ni-Cd
1 6 616 12 200 2 h 4 LED Ni-MH

Accesorios 
En pared
Utliza caja+marco

10 6 617 20 Marco de empotrar

10 0 617 21 Caja de empotrar

En techo
10 6 617 20 Marco de empotrar

291.4

15
0.

4

57.5

15
0.

4

 URA21LED

Instalación Superficie

Accesorios
Marco de empotrar

270

12
0

Hueco para instalación empotrada techo

15
0

Hueco para instalación empotrada pared

244

57,1

10
9

Dimensiones (en mm)

6 616 02 6 616 07
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Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE EN 60 598-2-22
Luminarias no permanentes y permanentes
LEDs de alta potencia con distribución de luz optimizada
LEDS con vida media de 150.000 h
IP 65, IK 07 Clase II O
Alimentación: 230 V ± 10 % 50/60 Hz
Fuente conmutada de bajo consumo
Baterías Ni-Cd o Ni-MH
Tiempo de carga: 24 horas
Autonomía: 1 hora
1 Led verde testigo de carga 
Cuando el led se apaga indica:
– Ausencia de tensión
– Las baterías no cargan
Conexión por bornas automáticas de capacidad 2 x 2,5 mm2, tanto para
alimentación como telemando.
Bornas del telemando protegidas para evitar errores en la conexión
Utilizar telemando para:
– Puesta en reposo
– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red
Borna triple que permite apagar y encender la parte permanente
Difusor opal
Material de la envolvente autoextinguible
3 entradas de material flexible para tubo de ø16, 20 y 25mm. Una en 
cada lateral y una en la parte superior
Instalación en superficie

Emb. Ref. Emergencias B65LED LVS2

Permanentes / No permanentes

Cada luminaria detecta y comunica su estado
mediante los leds (verde y amarillo) de señalización.
Para funcionamiento en modo centralizado y 
autotest.
El modo centralizado se activa dando un código 
a cada luminaria (por medio de microswitch) y 
cableando la emergencia a la línea de BUS.
En función del cableado realizado las luminarias 
funcionarán en modo permanente o no permanente.

Lúmenes Autonomía Lámparas Batería

1 6 624 31 100 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 624 33 200 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 624 34 350 1 h 4 LED Ni-MH

Emergencias B65LED

Permanentes / No permanentes

En función del cableado realizado las luminarias 
funcionarán en modo permanente o no permanente.

Lúmenes Autonomía Lámparas Batería

1 6 614 31 100 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 614 33 200 1 h 4 LED Ni-Cd

1 6 614 34 350 1 h 4 LED Ni-Cd

luminarias de emergencia
serie B65LED

luminarias de emergencia
información técnica

  B65LED

Instalación superficie

Dimensiones (en mm)

280
59,7

12
0

6 614 33
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0 488 04

100 - 240 V~

50 / 60 Hz

2 x 2,5 mm2

-5°C / +45°C

PIR

500 lux

15 mn

Ø 8 m

230 V~ 2000 W

8,5 A

1000 VA

4,3 A

10 x (2x36W)

4,3 A

500 
VA

2,1 A

1000 VA

4,3 A

500 VA

2,1 A I max. � 2A

110 V~ 1000 W 500 VA 5 x (2x36W)
250 
VA

500 VA 250 VA

230 V~ 500 VA
2 A

I max. � 2A110 V~ 250 VA

U � 30 V= 2 A maxi

2

2,5 m

Ø : 8 m

m : 4 42 1 0 1 2

2,5 m

Ø : 5 m

m : 4 42 1 0 1 2

4 m

2,5 m

PIR
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 Inversion de l'état des charges : 
 Reversal of  load status :

 
 Synchronisation de toutes les charges à ON : 
 Switching all loads to ON :

 
 Synchronisation de toutes les charges à OFF : 
 Switching all loads to OFF :

2 A2 A

U�30V=

Alim. ext.
Ext. Supply

L1 L1

BP

230
110

DC

VAC

8,5 A 8,5 A

100 m

2 A
DN

LN

D2

L2

D1

L1

BP

8,5 A

100 m

8,5 A 8,5 A

< 1 s

< 1 s> 1 s  +

> 1 s

4

 Etat des charges ON : 
 Load status ON : 

 Etat des charges OFF : 
 Load status OFF :

2 A

L1

BP

8,5 A

100 m

 > 1 s

< 1 s> 1 s  +
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�

�

�

Ø 85
0,3 - 20 mm

0 882 30

0 882 35

 Auto ON/OFF

Manual ON / Auto OFF

5 - 1275 lux

5 sec - 59 min 59 sec

25% - 50% - 75% -100%

Mode Auto - Manual - Walkthrough

LEARN

< 1 s

< 1 s

LED IR

LED 
LEARN
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2,5 m

ø
 P

IR
 : 

3 
m

m : 12 12 12 12990 0
(PIR)

100 - 240 V~

50 / 60 Hz

2 x 2,5 mm2

-5°C / +45°C

PIR

150 lux

10 mn

 
3 m x 24 m

230 V~ 2000 W
8,5 A

1000 VA
4,3 A

10x(2x36 W)
4,3 A

500 VA
2,1 A

1000 VA
4,3 A

500 VA
2,1 A I max. 2A

110 V~ 1000 W 500 VA 5x(2x36 W) 250 VA 500 VA 250 VA

(*) (*) (*)

 (*) Ne pas mélanger différents modèles de charge sur le même produit
 (*) Use only with transformers designed to function with electronic switches

8,5 A max.

100 m max.

50

Ø 68

Ø 68 Ø 65

Ø 120

Ø 65 Ø 120

0 488 75
0,3 à 
20 mm



 Auto ON/OFF

Manual ON / Auto OFF

LEARN

LED IR

LED 
LEARN0 882 30

0 882 35

5 - 1275 lux

5 sec - 59 min 59 sec

25% - 50% - 75% -100%

Mode Auto- Manual
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D

0 488 20/21/22

488 20 488 21 488 22

27 V 27 V 27 V

12 mA 16 mA 17 mA

-5°C / +45°C -5°C / +45°C -5°C / +45°C

PIR ULTRASONIC PIR / ULTRASONIC

500 lux 500 lux 500 lux

15 mn 15 mn 15 mn

Ø 8 m Ø 8 m Ø 8 m

2,5 m

ø
 P

IR
 : 

8 
m

ø
 U

S
 : 

8 
m

m : 4 2 1 0 1 2 4
(PIR / US) (PIR / US)

2,5 m

1,2 m ø
 P

IR
 : 

5 
m

ø
 U

S
 : 

6 
m

m : 3 2,5 0 2,5 3
(PIR) (PIR)(US) (US)

2

US

PIR

4 m

2,5 m

50

Ø 68 Ø 65
0,3 - 20/30 mm
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0 488 21/220 488 20

Manual ON / Auto OFF

 Auto ON/OFF

LEARN

LED IR

0 882 35

0 882 30

5 - 1275 lux

30 sec - 255 h 59 min 59 sec

25% - 50% - 75% -100%

Mode Auto- Manual



87045 LIMOGES Cedex
Telephone: (+33) 05 55 06 87 87 - Fax: (+33) 05 55 06 88 88

Technical data sheet: S000068831EN-3

Catalogue number(s):  0 488 52

Updated on: 18/08/2015 Created on: 10/01/2012

1/4

Controller - 2 x 0-10 V outputs

1. USE

This device is a power unit used for managing 0-10 V lighting loads.

It must be connected to one or more detectors and/or "pushbutton 
type" diverted auxiliary controls in order to operate.

It has 3 main operating modes:
-  "Corridor side/window side": 3 modes  details on page 4

-  "Surrounding area": 1 mode  details on page 4

-  "Synchronised": 1 mode (used in public buildings)  details on 
page 4

2. TECHNICAL FEATURES

CONTENTS                              Page

1.   Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2. Technical features . . . . . . . . . . . . . . . .1
3. Overall dimensions. . . . . . . . . . . . . . . .2
4. Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5. Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
6. Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
7.  Parameter setting. . . . . . . . . . . . . . . . .5
8. Maintenance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
9. Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. TECHNICAL FEATURES (continued)

Voltage: 100-240 V~
Frequency: 50/60 Hz
No load power consumption: 1.5 W

Wiring:
- Power:

N  L: 2 x 2.5 mm2 (screw terminals)
N  : � 1.5 mm2 via bistable relay (screw terminals)

- Control:
Pushbuttons:  1 x 1.5 mm² (screw terminals)  

(100 m max. between the controller and the 
pushbutton)

0-10 V ballast:  � 1.5 mm2 (screw terminals)  
(16 ballasts max. per channel) the distance depends 
on the type of cable used. 
The product is specifically for 0-10 V, which is 
selected automatically.

Connection between detector and controller: RJ 45 cord or cable 
or BUS/SCS cable to be fitted with RJ 45 connector (150 m max. 
between the controller and the furthest detector)

Product installation: in a suspended ceiling or on a suitable cable tray

BUS detectors:
- Infrared or ultrasound technology or dual technology
-  Max. 6 detectors at 110/230 V~

Pushbutton:  - Via normally open contact 
-  Can be used with an indicator: voltage, 27 V= to display 

the state of the load in synchronised mode 
 Note:  It is advisable not to exceed 5 pushbuttons per 

channel (consumption of indicators)

Usage temperature: -5°C to +45°C
Storage temperature: -20°C to +70°C
Weight: 256 g
Impact resistance: IK04
Penetration by solid and liquid matter: IP20

Green indicators:
Indicate the 5 operating modes

Green indicator:
Indicates the learning or RESET 
phase

Button: RESET or  
select from the 5 operating modes

230 V~ 1000 VA 4.3 
A

1000 VA
4.3 A

1000 VA
4.3 A

110 V~ 500 VA 500 VA 500 VA

+ 45°C

- 5°C

Catalogue number(s):  0 488 52Controller - 2 x 0-10 V outputs
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4. CONNECTION (continued)

4.1 Wiring 1 (on a single phase)

3. OVERALL DIMENSIONS

4. CONNECTION

If one of the phases is cut off in an installation with two separate 
phases, the other phase will continue to supply its associated lighting 
circuit, in mode 4.

In the event of a connection fault between the detector(s) and 
controller, the lights will automatically come back on at 100% after 10 
minutes.

If the controller fails, the level of the 0-10 V ballasts will be maintained.

The controller has a status memory, which means that when the 
mains power is restored, it will return to the status it was in before the 
break for both 0-10 V channels. If the controller has a detector and 
there is no-one present after the power returns, the system will switch 
off the lighting at the end of the time delay set on the detector.

71 44

16
8

23
1

15
0 

m
 m

ax
.

10
0 

m
 m
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.

230/110 V: x 6 max.

x16 max.

x16 max.

/OUT

/OUT
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4. CONNECTION (continued)

4.2 Wiring 2 (on 2 phases)

The two channels are synchronised, which enables the luminaires to 
be placed in staggered rows with one ballast supply phase on each 
channel.

15
0 

m
 m

ax
.

10
0 

m
 m

ax
.

230/110 V: x 6 max.

x16 max.

x16 max.

5. INSTALLATION

Mounting

On cable tray

1/4

1/4

A B

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

/OUT

/OUT
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6. OPERATION

6.1  Corridor side - window side operating mode:  

Mode 1 - Mode 2 - Mode 3

This operating mode is used to:
-  Switch the lighting on and off  manually or automatically 

according to whether or not anyone is present
-  Display the status of  the lighting from a remote location
-  Switch the lighting system off  automatically as soon as there is 

sufficient natural light
-  Control lighting points placed less than 5 m away from a window  

separately from the other lighting points

The area can be extended by adding one or more detectors.
Mode 5 = 2  = 2/3 1  

Mode 4 = 2  = 1  

The 2 channels are synchronised. This enables the luminaires to be 
placed in staggered rows.

Pushbutton

Both pushbuttons have the same function:
Short press  Both 0-10 V channels are switched on or off
Long press   Increasing or decreasing dimming of both channels. If 

the load is switched off, the dimming will be increasing 
after the 1st long press

Note:  A short press is less than 400 ms 
A long press is more than 400 ms

The pushbuttons can be placed in a room that is not accessible to the 
public. They can have an indicator (Cat. No. 0 676 67) to indicate the 
state of the load.

6. OPERATION (continued)

6.2  Surrounding area operating mode: Mode 5

In this mode, the controller applies a 2/3 difference in dimming 
between the channel controlling the working area ( 1 ) and the 
channel controlling the surrounding area ( 2 ).
This mode is optimised for lighting levels of  200 to 750 lux in the 
working area and complies with the specifications in standard 12464-1.

6.2  Synchronised operating mode: Mode 4

This mode is optimised for public buildings.

Mode 1 = 2  = 1  + 30%
Mode 2 = 2  = 1  + 50%
Mode 3 = 2  = 1  + 80%

RCA
SCS

1

2

Corridor 
side

Window 
side

7 m max.

5 m

3 m4 m

4 m  
to  
8 m 
max.

RCA
SCS

1

2

5 m

3 m4 m

4 m to 8 m max.

4 m  
to  
8 m 
max.

1 RCA
SCS

2

8 m max.

5 m 
max.

External 
light level

1
2

RCA
SCS

1

2

6 m

Working area

Surrounding area

6 m

The BUS detector(s) are connected to the controller. 
In these modes, the controller applies a dimming difference of  + 30% 
(mode 1), + 50% (mode 2) and + 80% (mode 3) between channel 1  
(window side) and channel 2  (corridor side).

1

100 70 50 10 0

2

100 100 80 40 30 +30% Mode 1

100 100 100 60 50 +50% Mode 2

100 100 100 90 80 +80% Mode 3
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MODE Pushbutton 
1  

Pushbutton 
2  

Mode 1 = 2  = 1  + 30%

  
ON/OFF  

ON/OFFMode 2 = 2  = 1  + 50%

Mode 3 = 2  = 1  + 80%

Mode 4 = 2  = 1    
ON/OFF

Mode 5 = 2  = 2/3 1
  

ON/OFF  
ON/OFF

7. PARAMETER SETTING

When connecting the detector(s) to the controller it must be switched 
off.

Switching the controller on generates an automatic configuration 
between the detector(s) and the controller.

The controller carries out a Plug’n Go procedure, analyses the 
detectors on the BUS SCS then, if necessary, configures them. 
It is still possible to reset the assembly, as follows: 
-  Short press on the Reset button on the controller: the RESET LED 

flashes slowly
-  Long press on the Reset button: the RESET LED starts to flash after 

10 seconds. The controller deletes all the detectors connected to it, 
then reconfigures itself and the detectors

-  When the RESET LED goes off, the system is ready to operate

The detectors are configured in walk-through mode, with a 15 minute 
time delay and a light level of 500 lux.

The parameters of the detector can be set using the configuration 
tools Cat. No. 0 882 35 (simplified configuration tool) or  
Cat. No. 0 882 30 (advanced configuration tool).

Consult the relevant technical data sheets for detailed parameter 
setting of compatible digital detectors.

8. MAINTENANCE

Do not use: acetone, tar-removing cleaning agents or 
trichloroethylene.
Maintenance with the following products:  - Hexane (En 60669-1) 

- Methylated spirit 
- Soapy water 
- Diluted ammonia 
- Bleach diluted to 10% 
- Window-cleaning products

9. STANDARDS

Directive: CE

Installation standards: NFC 15-100

Product standards: NF EN 50428

Environmental standards: 
-  EU Directive 2002/96/EC: 

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 

-  EU Directive 2002/95/EC: 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

- Regulations:  ERP (public buildings) 
ERT (workplace buildings) 
IGH (high-rise buildings)

ATTENTION:  An initial test is required for the use of other special 
maintenance products.

Note:  All technical information is available at

 www.legrandoc.com

6. OPERATION (continued)

Detector 
This controls the switching on and off of the two lighting circuits at the 
end of the time delay.
It regulates the two lighting channels automatically following a 
sufficient contribution from outside light.
When the contribution from outside light decreases, the two lighting 
circuits dim proportionally.

6.4  Choice of operating modes

The operating mode of  the controller can be changed using the Reset 
button.

A long press (> 400 ms) on the Reset button is used to scroll through 
the operating modes. The modes are indicated using 3 LEDs, marked 
1 to 3.
When the button has been pressed for 2 s, the LEDs start to flash, 
indicating that the controller is switching to parameter setting mode. 
Then a different mode is offered every 4 s. When you reach the mode 
you want, simply release the Reset button. When the LEDs stop 
flashing, the new mode has been selected.

LED no. Operating mode

1 2 3 4 Mode 1 Corridor side = window side + 30%

1 2 3 4 Mode 2 Corridor side = window side + 50%

1 2 3 4 Mode 3 Corridor side = window side + 80%

1 2 3 4 Mode 4 Synchronised

1 2 3 4 Mode 5 Surrounding area

6.5 Override

It is possible to override the electronic control box linking the two 
channels by using the pushbuttons.
The resulting behaviour is given in the following table.
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VIP G/K LED

CERTIFICADOS Y DESIGNACIONES

grado de protección IP20
clase de aislamiento I
clase energética A+
CE Sí
certificado por Instituto 
Nacional Polaco de Higiene

Sí

ILUMINACIÓN

color de luz blanco
CRI 89
división de luz haz de luz amplio
distribución de luz DI
Grado de protección I

DATOS ÓPTICOS

Lamas/ OPAL
color de difusor blanco
material de difusor Opal/mat plastic
deflector con brillo

DATOS MECÁNICOS

tipo de montaje empotrado
material de carcasa aluminio
para formar lineas Sí

DATOS ELÉCTRICOS

fuente LED
número de fuentes de luz 1
tipo de equipo AC
tensión nominal 230 V
Para alimentación 
mediante

Sí

Con bombilla Sí
tipo de las LED 5630

INFORMACIONES

Color Grey
notas OPAL

Una luminaria de la serie VIP destinada al montaje en el 
techo de cartón yeso. Piezas de unión adecuadas per-
miten unir las luminarias en líneas rectas o al ángulo recto. 
Fuente de luz: LED.

acabado: Perfil de aluminio acabado con pintura elec-
trostática (color estándar: gris), difusor OPAL.

montaje: Empotrable en el techo de cartón yeso (G/K) 
mediante soportes de montaje

accesorios: Joints (linear or 90°), end caps.

Alimentación: 230V, use of 5-track cube with quick 
connector allowing to switch lumininaires in sectional 
lines, DALI - on request.

LED

REALIZACIONES

código
potencia de la 

fuente [W]
haz de luz de 

luminaria [lm]
eficiencia de la 

luminaria [lm/W]
la temperatura del 

color [K]
peso [kg]

PX4070301 1×19 1370 72 3000 1,5
PX4070308 1×19 1400 74 4000 1,5
PX4070315 1×28 2060 74 3000 2,2
PX4070322 1×28 2100 75 4000 2,2
PX4070329 1×36 2740 76 3000 2,8
PX4070336 1×36 2800 78 4000 2,8
PX4070343 1×44 3430 78 3000 3,4
PX4070350 1×44 3500 80 4000 3,4
PX4070357 1×52 4110 79 3000 4,1
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ACCESORIOS

Parte de construcción

VIP G/K Tapa final PX0990122 OPAL Grey

DIMENSIONES

código L 
[mm]

W 
[mm]

H 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

PX4070301 585 86 65 590 70

PX4070308 585 86 65 590 70

PX4070315 875 86 65 880 70

PX4070322 875 86 65 880 70

PX4070329 1165 86 65 1170 70

PX4070336 1165 86 65 1170 70

PX4070343 1455 86 65 1460 70

PX4070350 1455 86 65 1460 70

PX4070357 1745 86 65 1750 70

PX4070364 1745 86 65 1750 70

PX4070371 2035 86 65 2040 70

PX4070378 2035 86 65 2040 70
L = longitud | W = anchura | H = altura profundidad | C = longitud del orficio de montaje | D = La 
anchura para empotrar

H

L

W

REALIZACIONES

código
potencia de la 

fuente [W]
haz de luz de 

luminaria [lm]
eficiencia de la 

luminaria [lm/W]
la temperatura del 

color [K]
peso [kg]

PX4070364 1×52 4200 81 4000 4,1
PX4070371 1×60 4800 80 3000 4,8
PX4070378 1×60 4900 82 4000 4,8
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Wall LED

CERTIFICADOS Y DESIGNACIONES

grado de protección IP65
nivel de resistencia al 
impacto

IK08

clase de aislamiento III
protección de la fuente de 
luz

Sí

clase energética A+
CE Sí

ILUMINACIÓN

color de luz blanco
la temperatura del color 3500K
distribución de luz DI

DATOS ÓPTICOS

Lamas / OPAL
color de difusor blanco
material de difusor Opal platic
deflector None

DATOS MECÁNICOS

tipo de montaje empotrado
material de carcasa policarbonato

DATOS ELÉCTRICOS

fuente LED
número de fuentes de luz 1
tensión nominal 24 V
Con bombilla Sí

INFORMACIONES

Color Grey

Una luminaria de pequeño tamaño para iluminación de-
corativa.

acabado: Marco de policarbonato gris, difusor de poli-
carbonato OPAL, carcasa de policarbonato negra, dispo-
nibles varios colores de diodos y potencias de luminarias

montaje: Empotrable.

accesorios: elektronic transformers: 10V- max. power 
10W; 24V - max. power 20W, distance between power 
supply and last luminaire shouldn’t be longer than 30m

Alimentación: 10V; 24V

LED

REALIZACIONES

código potencia de la fuente [W]

IV1573120 1×1,5
IV1593120 1×3,0
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ACCESORIOS

Parte eléctrica

Transformador electrónico
piezas en juego: 1

IV91-02396 24V

IV91-02397 10V

DIMENSIONES

W 
[mm]

H 
[mm]

D 
[mm]

E [mm]

155 80 147 47
W = anchura | H = altura profundidad | D = La anchura para 
empotrar | E = profundidad del orficio de montaje

W

H

E

D
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Greenlight LED

CERTIFICADOS Y DESIGNACIONES

grado de protección IP65
nivel de resistencia al 
impacto

IK08

clase de aislamiento I
protección de la fuente de 
luz

Sí

clase energética A
CE Sí

ILUMINACIÓN

color de luz blanco
CRI 80
división de luz Mid beam
distribución de luz DI
Grado de protección I

DATOS ÓPTICOS

color de difusor None
material de difusor Opal glass
deflector con brillo

DATOS MECÁNICOS

tipo de montaje al poste
material de carcasa aluminio

DATOS ELÉCTRICOS

fuente LED
número de fuentes de luz 1
potencia de la fuente 9W
tipo de equipo Not required
tensión nominal 230 V
Con bombilla Sí
potencia (de luminaria) 9 W
tipo de las LED VS

INFORMACIONES

Color antracita
Rango de temperatura del 
funcionamiento

-20 ... 40 °

Luminaria LED en forma de poste rectangular ofrece dis-
tintas versiones estándares de colores, tamaños e inclina-
ción. Perfecta para una iluminación discreta del entorno 
de edificios, senderos y jardines.

acabado: Carcasa de perfil de aluminio acabado con una 
pintura resistente a condiciones externas (color estándar: 
grafito, otros colores disponibles a pedido), protector de 
vidrio esmerilado.

montaje: En el suelo

Alimentación: 230 V

LED

REALIZACIONES

código
potencia de la 

fuente [W]
haz de luz de 

luminaria [lm]

eficiencia de 
la luminaria 

[lm/W]

la temperatura 
del color [K]

notas
peso 
[kg]

PX4059001 1×9 480 53 3000 115° 50X60 0,9
PX4059008 1×9 490 54 4000 115° 50X60 0,9
PX4059015 1×9 480 53 3000 90° 50X100 1,1
PX4059022 1×9 490 54 4000 90° 50X100 1,1
PX4059029 1×9 480 53 3000 115° 50X100 1,1
PX4059036 1×9 490 54 4000 115° 50X100 1,1
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ACCESORIOS

Parte de construcción

Greenlight pole 50x60
piezas en juego: 1

PX4059043 H=50cm antracita

PX4059050 H=100cm antracita

Greenlight pole 50x100
piezas en juego: 1

PX4059057 H=50cm antracita

PX4059064 H=100cm antracita

PX4059071 H=180cm antracita

DIMENSIONES

código L [mm] W [mm] H [mm]

PX4059001 60 50 170

PX4059008 60 50 170

PX4059015 100 50 120

PX4059022 100 50 120

PX4059029 100 50 170

PX4059036 100 50 170
L = longitud | W = anchura | H = altura profundidad

H

L

L

W

W

90
°-1
15
°

16
0
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VIP Mini LED

CERTIFICADOS Y DESIGNACIONES

grado de protección IP20
clase de aislamiento I
protección de la fuente de 
luz

Sí

clase energética A+
CE Sí
certificado por Instituto 
Nacional Polaco de Higiene

Sí

ILUMINACIÓN

color de luz blanco
CRI 89
división de luz Mid beam
Grado de protección I

DATOS ÓPTICOS

Lamas / MPRM
color de difusor None
material de difusor Prismatic plastic

DATOS MECÁNICOS

material de carcasa aluminio

DATOS ELÉCTRICOS

fuente LED
número de fuentes de luz 1
tipo de equipo AC
tensión nominal 230 V
Con bombilla Sí
tipo de las LED 5630

INFORMACIONES

Color Grey

VIP Mini extiende la oferta VIP con una luminaria sutil y 
miniaturizada de la difusión de luz directa fabricada en 
perfil de aluminio. Fuente de luz LED. Como otras lumina-
rias VIP, VIP Mini se puede unir en configuraciones distin-
tos mediante accesorios adicionales . El factor de poten-
cia: cos � > 0,95.

acabado: Perfil de aluminio acabado con pintura elec-
trostática (color estándar: gris), difusor micriprismático 
(MPRM).

montaje: En el techo, suspendido, en la pared.

accesorios: Joints (linear, 90°, T, X, wall, ceiling); suspen-
sions (simple, electric), end caps.

Alimentación: 230V, the quick-release 5-pole connec-
tion block allows to join the luminaires in line by sections, 
PUSH DIMM regulations on request.  Not available with 
emergency module.

LED

REALIZACIONES

código

potencia 
de la 

fuente 
[W]

tipo de montaje

haz de 
luz de 

luminaria 
[lm]

eficiencia 
de la 

luminaria 
[lm/W]

la 
temperatura 
del color [K]

distribución 
de luz

notas
peso 
[kg]

PX0921001 1×31 montaje universal 3080 99 3000 DI DI 2,0
PX0921008 1×31 montaje universal 3140 101 4000 DI DI 2,0
PX0921015 1×38 montaje universal 3900 102 3000 DI DI 2,5
PX0921022 1×38 montaje universal 3980 104 4000 DI DI 2,5
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ACCESORIOS

ORFICIO DE 
MONTAJE

código A [mm]

PX0921001 1210

PX0921008 1210

PX0921015 1510

PX0921022 1510

PX0921029 1245

PX0921036 1245

PX0921043 1545

PX0921050 1545
A = Longitud

DIMENSIONES

código L [mm] W [mm] H [mm]

PX0921001 1320 46 46

PX0921008 1320 46 46

PX0921015 1620 46 46

PX0921022 1620 46 46

PX0921029 1320 46 46

PX0921036 1320 46 46

PX0921043 1620 46 46

PX0921050 1620 46 46
L = longitud | W = anchura | H = altura profundidad

H

L

W

DATOS BÁSICOS

Data etykiety oprawy 07-2016

REALIZACIONES

código

potencia 
de la 

fuente 
[W]

tipo de montaje

haz de 
luz de 

luminaria 
[lm]

eficiencia 
de la 

luminaria 
[lm/W]

la 
temperatura 
del color [K]

distribución 
de luz

notas
peso 
[kg]

PX0921029 1×31 suspendido 3080 99 3000 IN IN 2,0
PX0921036 1×31 suspendido 3140 101 4000 IN IN 2,0
PX0921043 1×38 suspendido 3900 102 3000 IN IN 2,5
PX0921050 1×38 suspendido 3980 104 4000 IN IN 2,5
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Parte de construcción

VIP Mini Tapa final PX0922425 Grey

Parte de conexión

VIP Mini Conector lineal
piezas en juego: 2

PX0922405 Grey

VIP Mini Conector 90° PX0922410 Grey

VIP Mini Conector en X PX0922420 1x Grey

VIP Mini Conector en T PX0922415 1x Grey

Parte eléctrica

Suspensión eléctrica
piezas en juego: 1

PX0922021 Grey

PX0922032 blanco
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Parte de montaje

VIP Mini Soporte de montaje al techo Juego
piezas en juego: 2

PX0922435 Grey

VIP Mini Soporte de montaje a la pared 
Juego
piezas en juego: 2

PX0922430 Grey

Suspensión normal PX0922143  
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Fibra LED

CERTIFICADOS Y DESIGNACIONES

grado de protección IP66
nivel de resistencia al 
impacto

IK10

clase de aislamiento I
protección de la fuente de 
luz

Sí

clase energética A+
CE Sí
Resistencia al fuego ¨F con 
techo¨

Sí

ILUMINACIÓN

color de luz blanco
CRI 89
división de luz haz de luz amplio
distribución de luz DI
Grado de protección I

DATOS ÓPTICOS

material de difusor Opal/mat plastic

DATOS MECÁNICOS

tipo de montaje montaje universal

DATOS ELÉCTRICOS

fuente LED
número de fuentes de luz 1
tipo de equipo AC
tensión nominal 230 V
Con bombilla Sí
tipo de las LED 5630

INFORMACIONES

Color Grey
Rango de temperatura del 
funcionamiento

-25 ... 35 °

Luminaria LED hermética de grado de estanqueidad IP66.

acabado: Base de policarbonato PC resistente a impactos 
mecánicos. Difusor OPAL óptico resistente a la radiación 
UV, fabricado en policarbonato PC. Clips reforzados con 
fibra de vidrio.

montaje: En el techo o suspendido.

accesorios: Stainless steel clips.

Alimentación: 230 V

LED

REALIZACIONES

código
potencia de la 

fuente [W]
haz de luz de 

luminaria [lm]

eficiencia de 
la luminaria 

[lm/W]

la temperatura 
del color [K]

notas
peso 
[kg]

PX2040101 1×17 2020 118 3000 1x 1,6
PX2040151 1×17 2060 121 4000 1x 1,6
PX2040107 1×31 4040 130 3000 1x 2,5
PX2040157 1×31 4120 132 4000 1x 2,5
PX2040113 1×38 5050 132 3000 1x 3,2
PX2040163 1×38 5150 135 4000 1x 3,2
PX2040169 1×31 3990 128 3000 2x 1,6
PX2040187 1×31 4070 131 4000 2x 1,6
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DIMENSIONES

código L [mm] W [mm] H [mm]

PX2040101 662 95 111

PX2040151 662 95 111

PX2040107 1272 95 111

PX2040157 1272 95 111

PX2040113 1572 95 111

PX2040163 1572 95 111

PX2040169 662 145 111

PX2040187 662 145 111

PX2040175 1272 145 111

PX2040193 1272 145 111

PX2040181 1572 145 111

PX2040199 1572 145 111
L = longitud | W = anchura | H = altura profundidad

L

WW

H

A

REALIZACIONES

código
potencia de la 

fuente [W]
haz de luz de 

luminaria [lm]

eficiencia de 
la luminaria 

[lm/W]

la temperatura 
del color [K]

notas
peso 
[kg]

PX2040175 1×60 7980 133 3000 2x 2,6
PX2040193 1×60 8140 135 4000 2x 2,6
PX2040181 1×74 9980 134 3000 2x 3,3
PX2040199 1×74 10180 137 4000 2x 3,3
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Bari DLK LED

CERTIFICADOS Y DESIGNACIONES

grado de protección IP44
clase de aislamiento I
clase energética A
CE Sí
Resistencia al fuego ¨F con 
techo¨

Sí

ILUMINACIÓN

color de luz blanco
CRI 83
división de luz Mid beam
distribución de luz DI
Grado de protección I
ángulo de haz de luz 70°

DATOS ÓPTICOS

material de difusor Transparent plastic
material de laminas aluminio
deflector con brillo

DATOS MECÁNICOS

tipo de montaje empotrado
material de carcasa aluminio
conexión a electroducto No

DATOS ELÉCTRICOS

fuente LED
número de fuentes de luz 1
tensión nominal 230 V
Con bombilla Sí
tipo de las LED PrevaLED Cube

INFORMACIONES

Color blanco

Un downlight con marco cuadrado DLK que complemen-
ta la serie de luminarias redondas Bari empotrables en cie-
lorrasos suspendidos.

acabado: Marco de aluminio acabado con pintura elec-
trostática (color estándar: blanco), carcasa de chapa de 
acero. Protector de vidrio templado transparente. Reflec-
tor de aluminio pulido de una pureza del 99,85%.

montaje: Empotrable en cielorrasos suspendidos o en el 
techo de cartón yeso

Alimentación: AC version - 230V - integrated power sup-
ply, DC version - 230V - external power supply, included.

LED

REALIZACIONES

código

potencia 
de la 

fuente 
[W]

haz de 
luz de la 
fuente 

[lm]

haz de 
luz de 

luminaria 
[lm]

eficiencia 
de la 

fuente de 
luz [lm/W]

eficiencia 
de la 

luminaria 
[lm/W]

la 
temperatura 
del color [K]

notas
peso 
[kg]

PX1486901 1×12 1100 950 92 79 3000 AC 1,0
PX1486908 1×11 1100 950 100 86 4000 AC 1,0
PX1486915 1×27 2000 1720 74 64 3000 AC 1,0
PX1486922 1×25 2000 1720 80 69 4000 AC 1,0
PX1486929 1×15 1100 950 92 63 3000 DC 1,2
PX1486936 1×14 1100 950 100 68 4000 DC 1,2
PX1486943 1×25 2000 1720 91 69 3000 DC 1,2
PX1486950 1×24 2000 1720 95 72 4000 DC 1,2
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DIMENSIONES

L 
[mm]

W 
[mm]

H 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E [mm]

169 169 165 150 150 160
L = longitud | W = anchura | H = altura profundidad | C = longitud del orficio de montaje | D 
= La anchura para empotrar | E = profundidad del orficio de montaje

H

W

L
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Sigma LED

CERTIFICADOS Y DESIGNACIONES

clase de aislamiento I
clase energética A+
CE Sí

ILUMINACIÓN

color de luz blanco
CRI 89

DATOS ÓPTICOS

deflector con brilloDATOS MECÁNICOS

tipo de montaje suspendido
material de carcasa aluminio
para formar lineas Sí
conexión a electroducto No

DATOS ELÉCTRICOS

fuente LED
número de fuentes de luz 1
tipo de equipo AC
tensión nominal 230 V
Para alimentación 
mediante

Sí

Con bombilla Sí
tipo de las LED 5630

INFORMACIONES

Color Grey
basculante No

Nuevo sistema de luminarias LED destinado a crear líneas. 
Sigma LED se ha concebido con miras a usar varios tipos 
de difusores y ser fácil de montaje en techos o suspendido. 
En el sistema se ha utilizado nueva solución de óptica LED, 
concebida por PXF Lighting, que une ventajas de diodos 
electroluminescentes y soluciones de lamas tradicionales 
que reducen ampliamente el efecto de deslumbramiento. 
Es una solución elegante y efectiva para oficinas, salas de 
conferencias, recepciones y otros espacios de trabajo.

acabado: Perfil de aluminio acabado con pintura elec-
trostática (color estándar: gris), óptica de lamas parabólica 
con placa micropirsmática (PAR), difusor microprismático 
(MPRM) de PMMA o difusor OPAL hecho de policarbonato. 
Versión DI-IN: difusor superior OPAL.

montaje: Suspendido, en el techo (solo versiones DI).

accesorios: End caps, invisible linear joint, suspension 
(simple, electric). Only for DI version: masking cover and  
NT joint. Joints for suspended installation are included in 
the set with the luminaire.

Alimentación: 230 V

LED

REALIZACIONES

código

potencia 
de la 

fuente 
[W]

Lamas/

haz de 
luz de 

luminaria 
[lm]

eficiencia 
de la 

luminaria 
[lm/W]

la 
temperatura 
del color [K]

distribución 
de luz

notas
grado de 

protección
peso 
[kg]

PX4040101 1×15 OPAL 1260 84 3000 DI - IP20 1,30
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REALIZACIONES

código

potencia 
de la 

fuente 
[W]

Lamas/

haz de 
luz de 

luminaria 
[lm]

eficiencia 
de la 

luminaria 
[lm/W]

la 
temperatura 
del color [K]

distribución 
de luz

notas
grado de 

protección
peso 
[kg]

PX4040108 1×15 OPAL 1290 86 4000 DI - IP20 1,30
PX4040115 1×27 OPAL 2520 93 3000 DI - IP20 2,30
PX4040122 1×27 OPAL 2580 96 4000 DI - IP20 2,30
PX4040129 1×40 OPAL 3790 95 3000 DI - IP20 3,20
PX4040136 1×40 OPAL 3860 97 4000 DI - IP20 3,20
PX4040143 1×51 OPAL 5050 99 3000 DI - IP20 4,50
PX4040150 1×51 OPAL 5150 101 4000 DI - IP20 4,50
PX4040157 1×15 MPRM 1330 89 3000 DI - IP20 1,30
PX4040164 1×15 MPRM 1350 90 4000 DI - IP20 1,30
PX4040171 1×27 MPRM 2650 98 3000 DI - IP20 2,30
PX4040178 1×27 MPRM 2710 100 4000 DI - IP20 2,30
PX4040185 1×40 MPRM 3980 100 3000 DI - IP20 3,20
PX4040192 1×40 MPRM 4060 102 4000 DI - IP20 3,20
PX4040199 1×51 MPRM 5300 104 3000 DI - IP20 4,50
PX4040206 1×51 MPRM 5410 106 4000 DI - IP20 4,50
PX4040213 1×15 PAR 1460 97 3000 DI - IP20 1,40
PX4040220 1×15 PAR 1490 99 4000 DI - IP20 1,40
PX4040227 1×27 PAR 2910 108 3000 DI - IP20 2,50
PX4040234 1×27 PAR 2970 110 4000 DI - IP20 2,50
PX4040255 1×51 PAR 5820 114 3000 DI - IP20 4,80
PX4040262 1×51 PAR 5940 116 4000 DI - IP20 4,80

PX4040401 1×43 OPAL 4170 97 3000 DI/IN
DI 

27W/IN 
16W

IP40 2,65

PX4040408 1×43 OPAL 4260 99 4000 DI/IN
DI 

27W/IN 
16W

IP40 2,65

PX4040415 1×64 OPAL 6260 98 3000 DI/IN
DI 

39W/IN 
25W

IP40 3,70

PX4040422 1×64 OPAL 6380 100 4000 DI/IN
DI 

39W/IN 
25W

IP40 3,70

PX4040429 1×87 OPAL 8340 96 3000 DI/IN
DI 

51W/IN 
36W

IP40 5,35

PX4040436 1×87 OPAL 8510 98 4000 DI/IN
DI 

51W/IN 
36W

IP40 5,35

PX4040443 1×43 MPRM 4300 100 3000 DI/IN
DI 

27W/IN 
16W

IP40 2,65

PX4040450 1×43 MPRM 4390 102 4000 DI/IN
DI 

27W/IN 
16W

IP40 2,65

PX4040457 1×64 MPRM 6450 101 3000 DI/IN
DI 

39W/IN 
25W

IP40 3,70

PX4040464 1×64 MPRM 6580 103 4000 DI/IN
DI 

39W/IN 
25W

IP40 3,70
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REALIZACIONES

código

potencia 
de la 

fuente 
[W]

Lamas/

haz de 
luz de 

luminaria 
[lm]

eficiencia 
de la 

luminaria 
[lm/W]

la 
temperatura 
del color [K]

distribución 
de luz

notas
grado de 

protección
peso 
[kg]

PX4040471 1×87 MPRM 8590 99 3000 DI/IN
DI 

51W/IN 
36W

IP40 5,35

PX4040478 1×87 MPRM 8770 101 4000 DI/IN
DI 

51W/IN 
36W

IP40 5,35

PX4040485 1×43 PAR 4560 106 3000 DI/IN
DI 

27W/IN 
16W

IP40 2,85

PX4040492 1×43 PAR 4650 108 4000 DI/IN
DI 

27W/IN 
16W

IP40 2,85

PX4040499 1×87 PAR 9110 105 3000 DI/IN
DI 

51W/IN 
36W

IP40 5,65

PX4040506 1×87 PAR 9300 107 4000 DI/IN
DI 

51W/IN 
36W

IP40 5,65
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ACCESORIOS

DIMENSIONES

código L [mm] W [mm] H [mm]

PX4040101 545 57 75

PX4040108 545 57 75

PX4040115 1085 57 75

PX4040122 1085 57 75

PX4040129 1625 57 75

PX4040136 1625 57 75

PX4040143 2170 57 75

PX4040150 2170 57 75

PX4040157 545 57 75

PX4040164 545 57 75

PX4040171 1085 57 75

PX4040178 1085 57 75

PX4040185 1625 57 75

PX4040192 1625 57 75

PX4040199 2170 57 75

PX4040206 2170 57 75

PX4040213 545 57 75

PX4040220 545 57 75

PX4040227 1085 57 75

PX4040234 1085 57 75

PX4040255 2170 57 75

PX4040262 2170 57 75

PX4040401 1085 57 75

PX4040408 1085 57 75

PX4040415 1625 57 75

PX4040422 1625 57 75

PX4040429 2170 57 75

PX4040436 2170 57 75

PX4040443 1085 57 75

PX4040450 1085 57 75

PX4040457 1625 57 75

PX4040464 1625 57 75

PX4040471 2170 57 75

PX4040478 2170 57 75

PX4040485 1085 57 75

PX4040492 1085 57 75

PX4040499 2170 57 75

PX4040506 2170 57 75
L = longitud | W = anchura | H = altura profundidad

H

W L

B
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Parte de construcción

Sigma Końcówka
piezas en juego: 1

PX4040308 Grey

Sigma Tapa de ocultación superior

PX4040322 1085mm Grey

PX4040329 1625mm Grey

PX4040336 2170mm Grey

PX4040315 545mm Grey

Parte de conexión

Sigma Six-pointed star joint PX4040350 1x Grey

Sigma Łącznik NT
piezas en juego: 2

PX4040301 Grey

Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Conector lineal 
Juego
piezas en juego: 2

PX0922227 Grey

Parte eléctrica

Suspensión eléctrica
piezas en juego: 1

PX0922021 Grey

PX0922032 blanco
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Parte de montaje

Suspensión normal PX0922143  

Parte de conexión

Sigma Conector 90° PX4040343 1x Grey
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