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OBJECTE 
 
 
El present document pretén la rehabilitació d’un edifici entre mitgeres existents per tal 
d’adequar la seva distribució actual a les necessitats del promotor. En concret es tracte 
de la formació d’un total de 6 habitatges i 5 trasters, a més de la reforma general del 
nucli de comunicació vertical on s’incorpora l’ascensor i la construcció de la paret 
mitgera que delimitarà l’espai de l’edifici en la seva projecció vertical.  
El promotor de les obres es propietari de l’edifici veí i durant el transcurs del temps va 
optar per unir els dos edificis per motius d’aprofitament comercial, concretament de la 
PB i P1ª i per ampliació dels habitatges en P2ª i P3ª. La present rehabilitació també té 
com a objectiu l’actuació sobre els forjats en els quals també s’ha detectat aluminosis i 
que tindrà un tractament de reforç. 
S’enderroquen els envans dels habitatges existents del 2º -2ª i planta 3ª per construir una 
nova i millor distribució que permeti augmentar el nombre d’habitatges a 2 per planta. 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA ESTAT ACTUAL 
 
 

Descripció Tipològica 
L’edifici a rehabilitar es troba ubicat en una avinguda important de l‘eixample oest de 
Granollers pròxim al riu Congost. En l’actualitat aquest edifici es troba a ple rendiment 
amb l’ús de magatzem i  obrador en PB i P1ª i habitatge en planta 2ª i 3ª. 
 
La façana principal té una longitud total de 11,40m, arribant a una amplada a la part 
posterior de 11,40m en planta baixa.  
La fondària edificable és de 14m tal i com les normes urbanístiques de Granollers ho 
reflecteixen. 
 
Accés 
L’accés es únic (porta principal) que comunica les plantes i de manera excepcional té 
accés interior en PB i planta 1ª que estan comunicades entre si. 
A la part posterior dona a un pati d’illa. 
 
Programa Funcional 
L’estudi de rehabilitació es fa en la totalitat de l’edifici, i es preveu una ampliació en 
planta coberta a base de trasters destinats a ús particular del usuaris. 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de PB + 3PP construït a mitjans dels 
anys 60. 
 

Planta Baixa 
A la  planta baixa es destina actualment a magatzem i a la producció per el forn de pa 
que esta comunicat amb l’edifici veí. Aquesta PB té accés independent a través de 2 
portes de vehicle. Hi ha un muntacàrregues i una escala per a us propi del negoci. 
També trobem el vestíbul general de l’edifici amb porta d’accés i escala de 
comunicació. 
 
 
 Planta Primera 
La  planta primera conté principalment l’obrador de pastisseria que complementa el 
negoci i que també es troba comunicat de manera independent amb l’edifici veí. Conté 
escala i muntacàrregues particular, un servei i una cambra frigorífica amb pati de 
ventilació. Pel que fa a l’escala de comunicació vertical, no té possibilitat de comunicar 
amb aquesta planta perquè esta tot tancat. En aquest nivell es on apareix el pati de 
ventilació. 
 
 
 
 Planta Segona 
A la  planta segona es troben 2 habitatges distribuïts que donen a les 2 façanes amb les 
dependencies mínimes d’habitabilitat. I de manera excepcional també té comunicació 
amb l’edifici veí. 
 
 Planta Tercera 
A la  planta tercera trobem un habitatge que ocupa la totalitat d’aquest nivell i que de 
manera excepcional també té comunicació amb l’edifici veí. 
 



 Coberta 
En la coberta de l’edifici tan sols existeix un traster, a part del badalot de l’escala que hi 
arriba. 
 
 
TAULA DE SUPERFÍCIES 
 
PLANTA BAIXA        
        
 Superfície útil m²  Volum m ³  Il.luminació m²  
        
Magatzem 119,28   363,80      
Vestíbul zona comú 10,42   31,78      
        
        

Total superfície construïda: 140,35 m²     
Total superfície construïda zona comú: 16,54 m²     
        
PLANTA 
PRIMERA        
        

 Superfície útil m²  
Volum útil 
m ³  Il.luminació m²  

        
Obrador pastisseria 96,58   272,36   14,38  
Safareig 2,73   7,70      
Cambra frigorífica 15,87   44,75      
Vestíbul zona comú 1,76   5,37      
        
        

Total superfície construïda: 139,48 m²     
Total superfície construïda zona comú: 8,77 m²     
        
 
PLANTA SEGONA        
        

 Superfície útil m²  
Volum útil 
m ³  Il.luminació m²  

2º-1ª        
Pis 62,07   175,04      
        
        

Total superfície construïda: 68,72 m²     
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 Superfície útil m²  
Volum útil 
m ³  Il.luminació m²   



2º-2ª         
Dormitori 1 7,48   21,09   0,77   
Dormitori 2  10,72   30,23   0,62   
Bany 2,15   6,06   0,60   
Sala 5,30   14,95       
Rebedor 8,93   25,18       
Cuina 5,73   16,16   1,06   
Menjador-estar 19,38   54,65   6,30   
         
        

Total superfície construïda: 67,92 m²      
         
         

 Superfície útil m²  
Volum útil 
m ³  Il.luminació m²   

P2         
Vestíbul zona comú 1,97   6,01       
         
Total superfície construïda zona comú: 9,72 m²      

         
         
PLANTA 
TERCERA         
         

 Superfície útil m²  
Volum útil 
m ³  Il.luminació m²   

         
Dormitori 1 14,53   40,97   0,80   
Dormitori 2  12,45   35,11   1,34   
Dormitori 3 13,47   37,99   0,62   
Bany 9,17   25,86   0,84   
Vestidor 3,40   9,59       
Rebedor 8,73   24,62       
Pas 8,89   25,07       
Menjador-estar 47,01   132,57   12,60   
Servei 3,35   9,45   1,06   
Safareig 2,13   6,01   0,72   
         
Vestíbul zona comú 1,97   6,01       
         
         

Total superfície construïda: 136,98 m²      
Total superfície construïda zona comú: 8,71 m²      
� � � �      
         

 Superfície útil m²  
Volum útil 
m ³  Il.luminació m²  Sup. construida m² 

PLANTA 
COBERTA         
Traster 1º2ª 13,35   31,37       15,61 
Vestíbul zona comú 2,59   9,32       10,53 
Terrat 119,23             
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LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIA

Sabates de formigó en massa sota murs de 
carrega

Bo Conservació

Terra PB Paviment de terratzo Bo Enderroc i substitució

Sostre PB                     

Forjat unidireccional: Forjat amb bigues 
semiresistents de formigó , de cantell 20cm, 

entereix de 70cm i entrebigat ambrevoltó ceràmic 
de 7x10x1,5 cm

Afectat per aluminosis
Reparació (reforç 

estrcutural)

Sostre PPisos                    

Forjat unidireccional: Forjat amb bigues 
semiresistents de formigó , de cantell 20cm, 

entereix de 70cm i entrebigat ambrevoltó ceràmic 
de 7x10x1,5 cm

Afectat per aluminosis
Reparació (reforç 

estrcutural)

Sostre Badalot i 
traster

Forjat de rasilla de 12 cm de gruix en zona 
badaloti i forjat d'uralita en zona trasters.

Dolent, no aprofitable Enderroc i substitució

ELEMENT

Fonaments 

Forjats

E
st

ru
ct

u
ra



LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIAELEMENT

PB                                        
Formació parets de càrrega en la mitgera i en el 

vestíbul
Bo

Paret de càrrega vertical 
escala 

P1                                   
Formació parets de càrrega en la mitgera i en el 

vestíbul
Bo

Conservació: neteja i 
arrebossat. Obertures 

portes futures viviendes

 P2                                        
P3

Nucli escala. Són les parets mitjeres. Fàbrica de 
rajol perforat (gero) de 29x14x10cm de 15cm 
d’ample, unit amb morter de ciment porland

Bo
Conservació: neteja i 

arrebossat

P. Cob. (Terrat)

 Núcli d'escala                                                                         
Són les parets mitjeres. Fàbrica de rajol perforat 

(gero) de 29x14x10cm de 15cm d’ample, unit 
amb morter de ciment porland

Bo
Conservació: neteja i 

arrebossat. Ampliació de 
badalot i trasters

Parets de 
carrega

E
st

ru
ct

ur
a



LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIAELEMENT

Llosa de 15 cm Normal
Enderroc per nova 

distribució

Paret càrrega ceràmica (rajol foradat de 15) Normal
Enderroc per nova 

distribució

P1                                          
P2                                         
P3                                            

P coberta

Paret càrrega ceràmica (rajol foradat de 15) Normal
Conservació i neteja, 

substitució del paviment i 
barana  de l'escala

E
st

ru
ct

ur
a

PB

Escales



LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIAELEMENT

Terrat Paviment Capes segons detall Normal
Conservació i neteja, 

substitució del paviment 

Badalot-traster Coberta Capes segons detall Dolent, no aprofitable Enderroc i substitució

C
ob

er
te

s



LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIAELEMENT

PB 

Tancament format per fàbrica de rajol perforat 
(gero) de 29x14x10cm de 15cm d'ample, unit 
amb morter de ciment portland, + aïllament + 

envà interior.  Amb obertures de fusta amb mal 
estat.

Regular

Aparament (principal): 
conservació de la 

tipilogia edificatoria, però 
amb arrencada del 

parament de granit per a 
posterior col·locació de 

travertí.

P1                                             
P2                                              
P3                             

Tancament format per fàbrica de rajol perforat 
(gero) de 29x14x10cm de 15cm d'ample, unit 
amb morter de ciment portland, + aïllament + 

envà interior.  Amb obertures de fusta amb mal 
estat.

Normal

Aparament (principal): 
conservació de la 

tipilogia edificatoria, però 
amb rehabilitació de la 

façana amb sanejamnt a 
l'exterior i actuació de 

monocapa

Posterior
P1                                            
P2                                             
P3   

Tancament format per fàbrica de rajol foradat 
(gero) de 29x14x10cm de 15cm d'ample, unit 

amb morter de ciment portland. 
Normal

Conservació i acabament 
del tancament 

(Col·locació d'aïllament + 
càmara d'aire + envà de 

7 cm + enguixat).

F
aç

an
es

Principal



LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIAELEMENT

PB
Pintura i enrajolet sobre arrebossat en parets de 

ceràmica principalment de gero i textura
Dolent, no aprofitable

Arrencada enrajolat 
existent. Canvi a causa 
de la nova distribució

  P1                                             
P2                                              
P3                             

Pintura sobre enguixat en parets de ceràmica 
principalment de gero i textura

Bo
Canvi a causa de la nova 

distribució

Baranes
  P1                                             
P2                                              
P3                             

Barana de ferro amb traveseres verticals i 
passamà incorporat

Regular
Canvi a causa de la nova 

distribució

Paviments

PB                                       
P1                                             
P2                                              
P3                             

Paviment de terrazto aferrat amb morter i capa 
de sorra

Bo

Canvi a causa de la nova 
distribucióv i per 
alleugerir el pes a 

l'estructura.

Pintura exterior Paraments
Pintura sobre arrebossat en la façana principal i 

en la façana posterior
Deteriorat

Estuc a franjes de 
monocapa en façana 

principal i en la totalitat 
de la façana posterior

A
ca

b
at

s

Pintura interior



LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIAELEMENT

PB                                         
P1                                          
P2                                         
P3                             

Els baixants existents són pluvials i residuals, la
xarxa és seperativa. El col·lector general és
enterrat pel vestibul de PB i connecta amb la
xarxa pública general que passa pel mig del
carrer. Pel que fa al gas està en bon estat.

Hi ha alguns tubs en bona 
conservació, però en 
general és dolent, no 

aprofitable

Canvi per la nova 
distribució i formació de 

xarxa de sanejament 
interior

PB                                      
P1

Els tubs estàn a la vista, i es troben molt
masacrats degut a la falta de manteniment.

Dolent
Anul·lar instal·lació i 

substitució.

P2                                      
P3

Els tubs estan empotrats a les parets de
distribució.

Bo
Anul·lar instal·lació i 

substitució per canvi de 
distribució.

PB                                        
P1                                                          

����������	
����	�

Instal·lació en precari estat. Actualment estan 
situats a P1ª

Molt dolent

Anul·lar instal·lació i 
substitució. Canvi de 

situació dels comptadors, 
que passaran al vestibul 

de la PB

P2                                        
P3                             

L'instal·lació està empotrada a les parets de
distribució.

Bo
Canvis per la nova 

distribució. Canviarem la 
col·locació del QDG.

Electrica

Aigua

In
st

a·
la

ci
ó

Sanejament i  
Gas



LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIAELEMENT

PB Porta entrada 
Vestíbul edifici

Porta d'alumini anoditzat
Deteriorat pel pas del 

temps
Substitució de porta

PB Porta local Portes basculant de vehicles Normal A conservar

Interior
P1                                          
P2                                        
P3

Portes de fusta pintades Regular Substitució de les portes

F
u

st
er

ia

Porta entrada 



LOCALITZACIÓ PLANOL ESPECIFIC SISTEMA CONSTRUCTIU
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ
ACTUACIÓ A 
REALITZAR

FOTOGRAFIAELEMENT

Façana principal       
P1                                         
P2                                         
P3

Finestres de fusta corredera  i amb vidres
Deteriorat pel pas del 

temps
Substitució

Finestres de fusta de d'una batentsi amb vidres
Deteriorat pel pas del 
temps i algunes sense 

vidres
Substitució

F
u

st
er

ia

Façana posterior      
P1                                         
P2                                         
P3

Exterior
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INTERIOR PLANTA BAIXA



ESCALA INTERIOR I MUNTACÀRREGUES PLANTA BAIXA

ESCALA INTERIOR I MUNTACÀRREGUES PLANTA PRIMERA



INTERIOR PLANTA PRIMERA



INTERIOR PLANTA PRIMERA



VESTÍBUL PLANTA BAIXA



NUCLI D'ESCALA



PLANTA COBERTA



FAÇANA PRINCIPAL 

PORTA ACCÈS VESTÍBUL

FAÇANA PRINCIPAL 
PLANTA BAIXA
PORTES BATENTS



FAÇANA PRINCIPAL
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ESTAT MODIFICAT. 
 
Edificis colindants. 
 
L’habitatge es troba situat entre 2 mitgeres. A la mitgera dreta tenim un edifici del 
mateix promotor i de les mateixes característiques però fa cantonada, PB + 3PP. A la 
part esquerre trobem un edifici entre mitgeres de PB + 4PP. 
 
Programa funcional. 
 
Una vegada feta la rehabilitació, la composició de l’edifici queda: 
 
Planta Baixa 
 
En planta baixa es deixarà com a local de treball del forn de pa i en aquest cas 
s’unificarà la zona d’obrador de pa i la zona de pastisseria tot deixant la comunicació 
que hi havia anteriorment amb els dos edificis. En la zona del vestíbul passa a tenir 
l’escala d’un sol tram i té com a nou component l’ascensor. 
 
Planta Primera 
 
Aquesta planta pateix una reforma total i passa a tenir dos habitatges de nova creació, en 
el qual es distribueixen en un bany, un rebedor, un menjador-sala-cuina amb accés al 
balcó (tot creant un mateix àmbit) y dos dormitoris dobles. 
 
Planta Segona 
 
L’habitatge que està ocupat pel llogater, únicament s’ha posat el fals sostre, s’ha 
cambiat la instal·lació de la caldera i muntants principals de les instal·lacions i els 
trasdosats de cartró-guix en les parets mitgeres pel tema de compliment de normativa. 
També s’ha creat una nova finestra en la façana posterior per tal de donar una estètica a 
aquesta façana; tot lo demes es deixa tal i com estava abans. Es crea un nou habitatge 
compost de igual distribució que el de la planta primera. 
 
Planta Tercera 
 
En aquesta planta es creen també dos habitatges de igual distribució que la planta 
primera, però en comptes de tenir dos habitacions dobles, només en té una, l’altre és 
individual. 
 
Planta Terrat 
 
Aquesta planta és la que més modificacions té, sobretot pel tema de que s’amplia en 
alçada per la nova formació de trasters i l’arribada de l’ascensor fins aquesta planta. 
S’ha fet una distribució de 5 trasters mes la reforma de l’existent.  
 
A continuació es fa una relació de les noves superfícies resultants de la rehabilitació: 
 
 
 



 
 

TAULA DE SUPERFÍCIES ESTAT REFORMAT 
 
PLANTA BAIXA       
       

 Superfície útil m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m² 
       
Magatzem 124,98   381,19     
Vestíbul zona 
comú 22,38   68,26     
       
       

Total superfície construïda: 136,37 m²    
Total superfície construïda zona 

comú: 20,58 m²    
       

       
PLANTA 
PRIMERA       
       

 Superfície útil m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m² 
1º-1ª       
Dormitori 1 10,35   25,88   1,34 
Dormitori 2  11,90   29,75   1,34 
Bany 4,60   11,50   0,60 
Distribuidor 4,35   10,88     
Rebedor 2,35   5,88     
Cuina 6,60   16,50   1,46 
Menjador-estar 20,75   51,88   6,30 
Terrassa 4,25         
       
       

Total superfície construïda: 71,00 m²    
       

 Superfície útil m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m² 
1º-2ª       
Dormitori 1 10,40   26,00   1,34 
Dormitori 2  10,00   25,00   1,34 
Bany 4,05   10,13   0,72 
Distribuidor 1,85   4,63     
Rebedor 5,30   13,25     
Cuina 6,25   15,63   1,06 
Menjador-estar 19,35   48,38   6,30 
Terrassa 4,25         
       



       
Total superfície construïda: 66,24 m²    

       
       

 Superfície útil m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m² 
P1       
Vestíbul zona 
comú 2,71   8,27     
       
Total superfície construïda zona 

comú: 12,9 m²    
 
 
 
 
PLANTA 
SEGONA         
         

 
Superfície útil 

m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m²   
2º-1ª         
Pis 62,07   175,04       
         

Total superfície construïda: 68,72 m²      
         
         

 
Superfície útil 

m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m²   
2º-2ª         
Dormitori 1 10,70   26,75   0,61   
Dormitori 2  7,80   19,50   1,34   
Bany 4,05   10,13   0,72   
Distribuidor 1,85   4,63       
Rebedor 5,30   13,25       
Cuina 6,25   15,63   1,06   
Menjador-estar 19,35   48,38   6,30   
Terrassa 4,25           
         
         

Total superfície construïda: 64,16 m²      
         
         

 
Superfície útil 

m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m²   
P2         
Vestíbul zona 
comú 2,70   8,24       
         



         
Total superfície construïda zona 

comú: 12,93 m²      
         

 
 
 
 
 
 
         
PLANTA TERCERA        
         

 
Superfície útil 

m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m²   
3º-1ª         
Dormitori 1 11,15   27,88   0,61   
Dormitori 2  9,05   22,63   1,34   
Bany 4,60   11,50   0,60   
Distribuidor 4,35   10,88       
Rebedor 2,35   5,88       
Cuina 6,60   16,50   1,06   
Menjador-estar 21,65   54,13   6,30   
Terrassa 4,25             
         
         

Total superfície construïda: 68,72 m²      
         
 
         

 
Superfície útil 

m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m²   
3º-2ª         
Dormitori 1 10,65   26,63   0,61    
Dormitori 2  7,75   19,38   1,34    
Bany 4,05   10,13   0,72    
Distribuidor 1,85   4,63        
Rebedor 5,30   13,25        
Cuina 6,25   15,63   1,06    
Menjador-estar 19,35   48,38   6,30    
Terrassa 4,25           
         
         

Total superfície construïda: 64,16 m²      
         
         

 
Superfície útil 

m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m²   
P3         



Vestíbul zona 
comú 2,70   8,24       
         
         
Total superfície construïda zona 

comú: 12,93 m²      
         

         

 
Superfície útil 

m²  Volum útil m ³  
Il.luminació 

m²  
Sup. construida 

m² 
PLANTA 
COBERTA         
Traster 1º1ª 12,45   29,26   4,95   14,45 
Traster 1º2ª 13,35   31,37   4,95   15,61 
Traster 2º1ª 7,18   16,87   1,75   8,63 
Traster 2º2ª 12,33   28,98   4,95   14,43 
Traster 3º1ª 11,20   26,32   4,95   13,11 
Traster 3º2ª 12,05   28,32   4,95   14,52 
Vestíbul zona 
comú 2,59   9,32         
Terrat 50,11             
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DE L’ESTAT MODIFICAT. 
 
Treballs previs. 
Estudi de l’habitatge existent (estat actual, fonamentació, terreny...) Estudi dels edificis 
veïns i acta notarial de l’estat dels mateixos. Anul·lació de instal·lacions existents. 
Execució de provisionals d’obra. És prendran les mesures preventives necessàries per 
evitar accidents de treball. Aquestes quedaran reflectides en els plànols i fitxes del 
procés constructiu 
 
Moviment de terres. 
S’excavaran les sabates corregudes sota les noves parets de carrega del nou vestíbul P.B 
amb mitjans manuals i mecànics.  
També s’efectuaran les excavacions corresponents al sanejament i al fossat de 
l’ascensor. 
 
Enderroc i desmuntatge dels elements. 
Enderroc i extracció dels elements que presentin un mal estat i que no siguin 
aprofitables per la nova distribució i els elements a substituir (com poden ser envans i 
paviments). Així com l’enderroc del tros de forjat en sostre PB per poder passar la nova 
escala, enderroc d’escales i muntacàrregues PB, formació d’obertures a façana posterior 
i enderroc del terra de la PB. També enderrocarem el badalot de la coberta existent 
(zona vestíbul). 
 
Fonamentació. 
Tal com és justifica en la memòria estructural del projecte, la fonamentació serà a base 
de rases corregudes sota les parets de càrrega. En el procés constructiu efectuarem una 
capa de formigó pobre + l’encofrat + l’armat i el formigonat de les sabates. En cas que 
els terrenys estiguessin estables un cop fet el moviment de terres no caldrà l’ús de 
l’encofrat (a consultar amb la direcció facultativa). També es formarà el fonament de 
l’arrencada de l’escala i el del fossat de l’ascensor. 
 
NOTA: Es farà una cata als fonaments per veure la fonamentació, però en principi no es 
preveu cap mena de recalç, a no ser que durant el procés constructiu es detectes alguna 
anomalia que fes precís recalçar ó reforçar la fonamentació. 
 
Sanejament. 
Es fa referència a totes les instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials i residuals, fins a 
la connexió a la xarxa pública. La xarxa és unitària. Les aigües d’evacuació no seran 
objecte de cap tractament. Els desguassos i baixants seran de PVC. Les arquetes fetes a 
obra. Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó individual. La antiga instal·lació serà 
anul·lada per la nova distribució. 
 
Estructura. 
A causa de l’aluminosi caldrà reforçar tots els forjats (a base de perfileria d’acer), tot i 
que el grau d’afectació no es molt gran. El forjat actual és amb bigues semiresistents  de 
formigó pretensat  22+4 i un intereix de 70cm, amb revoltons ceràmics 70x25x5cm. 
Es preveu reforçar l’estructura amb entramat de retícula metàl·lica amb perfils IPN 
(segons càlcul) Hi hauran una sèrie de perfils principals que seran els que rebin uns 
perfils secundaris on es recolzaran a uns daus de formigó en els elements de suport. 



L’estructura de l’escala serà de formigó armat HA-25/B/20/IIa amb armadura segons 
detall. 
 
 
Coberta. 
La coberta de l’edifici (terrat) es manté i es renova l’existent del badalot per tal 
d’unificar el nou ascensor amb l’escala existent. Així mateix la construcció dels nous 
trasters en aquest nivell fa que es cobreixi una bona part de superfície de coberta. 
El terrat està format a base de rasilla, aquest es rehabilita amb un repicat i neteja de la 
capa superficial, fins a trobar el nivell de forjat, per després col·locar el seguit de capes 
per la bona impermeabilització del paviment (segons detall). 
 
Ram de paleta. 
Els tancament exteriors de la façana principal és mantindran d’obra vista a la façana 
principal que es farà un tractament de neteja i es treurà la capa de pintura per posar un 
estuc de monocapa. A la façana posterior es transforma de paret de 15 com és 
actualment a paret de 30 cm de gruix, tot aplicant la capa d’aïllament i l’envà interior. 
Les divisions interiors de l’habitatge es realitzaran amb envà de maó foradat de 
50x20x7/4 cm. i les divisions d’habitatge i zones comuns amb paret de maó perforat 
(gero) de  29x14x10 més trasdossat de cartró-guix segons indicacions CTE 
Es farà la formació de les parets de càrrega de l’ascensor amb pantalla de formigó armat 
de 20 cm degruix i parets dels trasters també amb maó perforat (gero) de  29x14x10. 
 
Arrebossats i enguixats. 
S’enguixaran els envans de nova construcció a bona vista amb cantoneres de PVC, així 
com les parets mitgeres.  
Les habitacions humides aniran arrebossades mestrejades amb morter de ciment. 
El fals sostre anirà amb plaques d’escaiola tipus staff per enguixar, sustentades amb 
filferro galvanitzat. 
 
Enrajolats. 
Els banys i cuines aniran enrajolats amb rajola de 20x30 cm o similar col·locada amb 
morter adhesiu sobre previ parament arrebossat mestrejat. 
 
Paviments. 
Tots els paviments interiors de l’habitatge en quant a zones humides seran amb rajola de 
gres ceràmic de 30x30 cm, la resta de sales es farà amb parquet flotant; els sòcols seran 
del mateix material. 
Els patis seran amb rajola de gres rústic, incloent-hi peça perimetral especial. 
Les escales es pavimentaran amb esglaons de marbre de mides ajustades a projecte. 
 
Ampits i remats. 
Ampits de finestres i balconeres amb pedra prefabricada. 
 
Acabats de façana. 
Les façanes tindran un acabat d’estucat de monocapa raspat en les franges de la façana 
principal i a tota la façana posterior. Si efectuarà un remolinat previ. En la façana 
principal i posterior s’efectuarà un picat de l’actual remolinat i una neteja del parament. 
En la zona de PB de la façana principal es  farà un trasdossat de pedra de travertí 
col·locat sobre una subestructura. 



 
Fusteria interior. 
La fusteria interior de les vivendes serà en fulla cega batent i vidriera al passadís. Les 
manetes seran cromades. La porta d’accés a la vivenda serà segons plànol de detall. El 
folrat dels tapajunts anirà envernissat. Pels girs de les portes caldrà observar els plànols 
de distribució de l’habitatge. Els vidres de portes interiors seran rentats a l’àcid. 
 
Fusteria exterior. 
Les finestres i balconera seran d’alumini amb bastiment. La porta d’entrada al edifici 
serà d’alumini lacat. Les persianes seran enrotllables. Els vidres de finestres i balconera 
seran de tipus Climalit de 5-10-5. Les portes de la planta baixa (portes grans) seran 
metàl·liques enrotllables amb acabat de planxa galvanitzada. 
 
Serralleria. 
Els muntants de les baranes seran metàl·lics d’acer inoxidable, la part de balustre estarà 
format per vidre de seguretat (Estadip) glaçat translúcid. La barana de l’escala interior 
serà igual que la dels balcons, però la balustrada seran  a base de muntants de ferro. 
 
Pintura i estucs. 
A l’interior de l’habitatge les parets enguixades es pintaran al plàstic amb una capa 
segelladora de fons i dues d’acabat de color blanc. Els sostres és pintaran també de color 
blanc. La fusteria interior anirà envernissada. La paret exterior serà de revestiment de 
monocapa raspat (a les zones indicades segons plànols), efectuant una prèvia neteja 
superficial. 
 
Equipament de cuina. 
A la cuina s’instal·laran mobles baixos i alts prefabricats de taller i frontal de melamina 
estratificada i cuina de 4 focs i forn elèctric. Els taulells seran de pedra granit nacional 
de 2 cm. Es col·locarà un extractor de fums i es deixarà una previsió d’espai i connexió 
d’ un rentaplats. 
 
Instal·lació d’aigua. 
És mantindrà l’escomesa d’aigua, s’haurà de col·locar un comptador segons companyia 
(7 comptadors (6 habitatges + 1 local). Començarem la nostre instal·lació a partir de la 
clau de pas de la cuina (els muntants venen pels patis interiors, i per caixons interiors) 
La instal·lació interior de la vivenda és farà amb tub de PE de mides normalitzades. La 
instal·lació anirà encastada sempre que sigui possible, en tot cas anirà pel fals sostre o 
vista per la zona del cel obert. En cas d’atravessar parets s’utilitzaran baines passamurs. 
S’independitzaran totes les cambres humides amb aixetes de pas. La producció d’aigua 
calenta sanitària es farà mitjançant caldera mixta. 
 
Instal·lació d’electricitat. 
Al igual que la instal·lació d’aigua aprofitarem l’escomesa existent (caldrà formar 
armari de comptadors al vestíbul). Es preveu l’instal·lació d’una Caixa General de 
Protecció en l’àmbit d’accés de cada habitatge amb un grau d’electrificació bàsic 
5750W amb quadre de comandament i maniobra format per 5 circuits (1 PIAs 10A per 
Il·luminació, 1 PIAs 16A.per línies endolls, 1 PIA 20A. Cuina, 1 PIA 25A Per Forn, 1 
PIA 20A per endolls sala Rentadora i 1 PIA 16A. Circuits sales bany), IGA de 25A, ICP 
de 25A i ID de 40/2/30A i 30mA. Als plànols de cada habitatge definiran el nombre de 
punts de llum i elements aproximadament a instal·lar. 



Es comprovarà l’efectivitat de la xarxa de posta a terra que haurà de garantir que la 
xarxa unirà tots els elements metàl·lics de l’estructura, tot garantint una resistència a 
terra de 37 ohms. La instal·lació elèctrica anirà encastada als envans i pel fals sostre. 
 
Extracció i ventilació. 
La cuina disposarà d’un conducte individual per a l’extracció de fums de diàmetre 
mínim 12 cm. 
La caldera també disposarà d’un conducte individual d’extracció de fums. 
Els banys seran amb ventilació natural al ser tots exteriors (donen a patis interiors 
ventilats) 
La resta de dependències tindran ventilació natural i directa segons normativa vigent. 
Instal·lació gas. 
També aprofitem l’escomesa actual, i els muntants aniran vistos a través dels patis 
interiors de l’edifici. L’armari de comptadors anirà situat a l’entrada del vestíbul i 
ventilat a façana. 
 
Sanitaris i griferia. 
Les banyeres seran de planxa d’acer, de la casa ROCA o similar. 
Rentamans amb peu, amb ancoratges, de la casa ROCA o similar. 
Inodors de tanc baix, amb mecanismes i tapa de la casa ROCA o similar. 
Bidet de la casa ROCA o similar. 
Aigüera de la cuina d’acer inoxidable. 
Safareig ceràmic de color blanc. 
Aixetes mescladores per aigua calenta i freda. 
Desguàs recte i sifó de botella pels aparells sanitaris. 
 
Telefonia. 
Es preveu la instal·lació de presa de telèfon a l’estar-menjador, al despatx i a tres 
habitacions. 
La instal·lació anirà encastada i protegida amb tub flexible i separada almenys 30 cm de 
qualsevol altre instal·lació. 
On no pugui anar encastada serà vista amagada dins una regleta. 
 
Telecomunicacions. 
S’instal·larà antena i amplificador a planta coberta i preses al menjador - estar, cuina i a 
les habitacions de les vivendes. Caldria la redacció d’un projecte de Telecos que prevegi 
els dos recintes (RITI i RITE) que garanteixin la correcta recepció dels canals i 
emissores corresponents. 
 
Calefacció. 
Instal·lació de circuit bitubular  de canonades de coure per transportar l’aigua des del 
grup calefactor (Caldera per a calefacció i aigua calenta sanitària G 100/30/IE GTA de 
la marca Roca. Ref.141110417) fins a les unitats terminals d'emissió de calor. 8 
radiadors (Rebedor, Distribuïdor, Bany, Menjador-Sala-d’Estar, Cuina, Habitació 1, 
Habitació 2), amb tots els elements de regulació i control pel seu bon funcionament.  
Formarem un col·lector per separar el circuit en dos. Així facilitem la feina en cas de 
manteniment o avaria. Col·locarem una bomba circuladora per a cada circuit, purgadors 
automàtics, claus de buidat, 1 vàlvula retentora i un dipòsit de retenció tancat. 
La instal·lació de les canonades anirà sota paviment i protegida. Els elements de 
radiació seran d’alumini injectat Model DuBa de la casa Roca. 
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MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ. 
 
1.-OBJETE 
 
L’objecte del present estudi es el projecte de la instal·lació de calefacció d’un edifici plurifamiliar 
entre mitgeres. 
 
La normativa de rigorós compliment és: 
-Reglament d’instal·lacions tèrmiques en habitatges (Normes Rite, 31-07-98) i les normes UNE de 
referència. 
-Norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic NRE-AT-87 
 
Les superfícies tractades s’adjunten en taula de càlculs. 
 
2.-REGIM DE FUNCIONAMENT DE L’EDIFICI I VENTILACIÓ 

 
L’horari de funcionament és de 24 h durant els set dies de la setmana. 
L’ocupació de l’habitatge és aproximadament entre 5 i 10 persones. 
El cabal de ventilació d’acord amb la UNE 100-011-91 és de: 15l/s (54m3/h) 
Per a la calefacció: 1 R/h (a efectes de càlcul) 
 
3.-QUALITATS DELS TANCAMENTS 
 
Els coeficients de transmissió tèrmica dels elements de tancament de l’habitatge, han estat calculats 
segons Norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic: NRE-AT-87 i són els que s’adjunten 
amb els dibuixos corresponents: 
Coeficient de reducció solar vidres finestres: 0,9 
 
4.-CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 
 
HIVERN 
Temperatura seca -7ºC 
Temperatura humida -8ºC 
 
5.-CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL 
 
HIVERN 
Temperatura seca    21ºC 
Temperatura humida 14,5ºC 
 
6.-DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE DE CÀLCUL 
 
El mètode de càlcul de càrregues tèrmiques utilitzat és el sistema de taula per ordinador. 
 
7.-SISTEMA D’INSTAL·LACIÓ I JUSTIFICACIÓ TÈCNICA 
 
Els espais objecte d’aquest projecte estan integrats en una única planta. 
Els principals condicionants que s’han tingut en compte per l’elecció del sistema són els següents: 
- Reducció màxima del cost energètic 
- Utilització d’equips i components Standard de mercat amb criteri de costos i de durabilitat. 
Elements vistos de la màxima funcionalitat i de disseny actual 
- Atenció a les normes vigents 
- La instal·lació s’ha dissenyat esquemàticament com s’indica a continuació: 



CENTRAL TÈRMICA 
La central tèrmica està formada per una caldera de gas natural per a la calefacció per radiadors i 
escalfament d’aigua sanitària. 
 
La caldera consta de tots els elements necessaris muntats a fàbrica, inclosa la producció d’aigua 
calenta sanitària, per tant, es facilita el muntatge de la instal·lació i en cas d’averia de la caldera, 
continua funcionant el sistema encara que en règim de precarietat. 
 
SISTEMA DE CALEFACCIÓ 
L’aigua escalfada per la caldera es distribueix mitjançant un sistema de dos tubs fins als radiadors de 
cada cambra. 
 
Cadascun dels radiadors consta de vàlvula de doble reglatge i detentor (purgador). 
 
VENTILACIÓ 
El volum d’aire extret és totalment conduit fins a l’exterior o a qualsevol mitjan de xemeneia de 
ventilació fins a la coberta. 
 
CONTROL TÈRMIC 
El control tèrmic de la calefacció, a més dels termostats de caldera, en una centraleta temporitzada que 
actua sobre una vàlvula motoritzada de tres vies i bomba del circuit secundari, d’acord amb la 
temperatura d’aigua impulsada i d’una sonda exterior. 
 
8.-CÀLCUL DE XARXES DE CONDUCTES D’AIRE 
 
El càlcul de conductes s’ha realitzat per pèrdua de càrrega constant, tenint en compte les següents 
velocitats màximes: 
 
Conducte principal:  6 m/s 
Conductes secundaris: 4 m/s 
Bateries de calor:  2,5 m/s 
Filtres:    1,5 m/s 
 
9.-CENTRAL TÈRMICA 
 
Caldera rendiment: 93% 
 
10.-CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
S’adjunta a continuació els càlculs justificatius de la instal·lació projectada. 



Càlcul de càrregues tèrmiques Distribuidor

PROJECTE :

Habitage tipus: PIS -Temperatura mínima exterior : -3,00 °C

Planta: 3 -Temperatura interior desitjada : 21,00 °C

Sala: Distribuidor -Temperatura locals veïns no calefactats: 10,00 °C

-Temperatura sales adjacents: 17,00 °C

-Temperatura del terreny 0,00 °C

Valors de Suplementació Valors de K

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,49
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm) 1,58

-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (7cm) 2,23

de 8 a 9 hores parada 0,1 Forjat 1,21

més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta 0,38

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill 0,00

Vidre Doble 3,50

Porta exterior 3,50

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions
Tancament Superfície k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Volum n Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³ ren/h Kcal/h

Mur Exterior 0 0,49 24 °C 0

Mur interior 0 1,58 11 °C 0

Paret interior 22 2 4 °C 196

Finestres 0 3,5 24 °C 0 9,4 1 65

Porta exterior 0 3,5 24 °C 0

Sostre interior 3,75 1,21 11 °C 50

Terra interior 3,75 1,21 11 °C 50

Terra sobre terreny 1,21 21 °C 0
Coberta 0 0,38 24 °C 0

Q'= 296 Q''= 65

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0 0,1 0,1

Perdues de Calor Totals : Q=(Q'+Q'')x(1+F)= 397 kcal/h

SELECCIÓ DEL RADIADOR

Marca: ROCA
Model: DUBAL 50
Rendiment (kcal/h.element): 41,5
Nº d'elements: 6
Amplada radiador (mm): 1ut. x 545
Amplada necessària (mm): 1ut. x 545

15/04/2007



Càlcul de càrregues tèrmiques Cuina

PROJECTE :

Habitage tipus: PIS -Temperatura mínima exterior : -3,00 °C

Planta: 3 -Temperatura interior desitjada : 21,00 °C

Sala: Cuina -Temperatura locals veïns no calefactats: 10,00 °C

-Temperatura sales adjacents: 17,00 °C

-Temperatura del terreny 0,00 °C

Valors de Suplementació Valors de K

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,49
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm) 1,58

-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (7cm) 2,23

de 8 a 9 hores parada 0,1 Forjat 1,21

més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta 0,38

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill 0,00

Vidre Doble 3,50

Porta exterior 3,50

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions
Tancament Superfície k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Volum n Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³ ren/h Kcal/h

Mur Exterior 0 0,49 24 °C 0

Mur interior 3,65 1,58 11 °C 63

Paret interior 19,5 2 4 °C 174

Finestres 1,2 3,5 24 °C 101 16,5 1 115

Porta exterior 0 3,5 24 °C 0

Sostre interior 6,6 1,21 11 °C 88

Terra interior 6,6 1,21 11 °C 88

Terra sobre terreny 1,21 21 °C 0
Coberta 0 0,38 24 °C 0

Q'= 514 Q''= 115

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0,1 0,1 0,2

Perdues de Calor Totals : Q=(Q'+Q'')x(1+F)= 754 kcal/h

SELECCIÓ DEL RADIADOR

Marca: ROCA
Model: DUBAL 60
Rendiment (kcal/h.element): 103,9
Nº d'elements: 8
Amplada radiador (mm): 1ut. x 640
Amplada necessària (mm): 1ut. x 660

15/04/2007



Càlcul de càrregues tèrmiques  Bany

PROJECTE :

Habitage tipus: PIS -Temperatura mínima exterior : -3,00 °C

Planta: 3 -Temperatura interior desitjada : 21,00 °C

Sala: Bany -Temperatura locals veïns no calefactats: 10,00 °C

-Temperatura sales adjacents: 17,00 °C

-Temperatura del terreny 0,00 °C

Valors de Suplementació Valors de K

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,49
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm) 1,58

-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (7cm) 2,23

de 8 a 9 hores parada 0,1 Forjat 1,21

més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta 0,38

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill 0,00

Vidre Doble 3,50

Porta exterior 3,50

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions
Tancament Superfície k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Volum n Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³ ren/h Kcal/h

Mur Exterior 0 0,49 24 °C 0

Mur interior 9,15 1,58 11 °C 159

Paret interior 13,9 2 4 °C 124

Finestres 0,5 3,5 24 °C 42 11,5 1 80

Porta exterior 0 3,5 24 °C 0

Sostre interior 4,6 1,21 11 °C 61

Terra interior 4,6 1,21 11 °C 61

Terra sobre terreny 1,21 21 °C 0
Coberta 0,38 24 °C 0

Q'= 447 Q''= 80

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0,1 0,1 0,2

Perdues de Calor Totals : Q=(Q'+Q'')x(1+F)= 633 kcal/h

SELECCIÓ DEL RADIADOR

Marca: ROCA
Model: DUBAL 50
Rendiment (kcal/h.element): 41,5
Nº d'elements: 6
Amplada radiador (mm): 1ut. x 545
Amplada necessària (mm): 1ut. x 545

15/04/2007



Càlcul de càrregues tèrmiques Rebedor

PROJECTE :

Habitage tipus: PIS -Temperatura mínima exterior : -3,00 °C

Planta: 3 -Temperatura interior desitjada : 21,00 °C

Sala: Rebedor -Temperatura locals veïns no calefactats: 10,00 °C

-Temperatura sales adjacents: 17,00 °C

-Temperatura del terreny 0,00 °C

Valors de Suplementació Valors de K

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,49
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm) 1,58

-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (7cm) 2,23

de 8 a 9 hores parada 0,1 Forjat 1,21

més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta 0,38

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill 0,00

Vidre Doble 3,50

Porta exterior 3,50

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions
Tancament Superfície k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Volum n Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³ ren/h Kcal/h

Mur Exterior 0 0,49 24 °C 0

Mur interior 4,9 1,58 11 °C 85

Paret interior 10,9 2 4 °C 97

Finestres 0 3,5 24 °C 0 5,9 1 41

Porta exterior 0 3,5 24 °C 0

Sostre interior 2,35 1,21 11 °C 31

Terra interior 2,35 1,21 11 °C 31

Terra sobre terreny 1,21 21 °C 0
Coberta 0,38 24 °C 0

Q'= 245 Q''= 41

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0 0,1 0,1

Perdues de Calor Totals : Q=(Q'+Q'')x(1+F)= 314 kcal/h

SELECCIÓ DEL RADIADOR

Marca: ROCA
Model: DUBAL 50
Rendiment (kcal/h.element): 41,5
Nº d'elements: 6
Amplada radiador (mm): 1ut. x 545
Amplada necessària (mm): 1ut. x 545

r

15/04/2007



Càlcul de càrregues tèrmiques Menjador

PROJECTE :

Habitage tipus: PIS -Temperatura mínima exterior : -3,00 °C

Planta: 3 -Temperatura interior desitjada : 21,00 °C

Sala: Menjador -Temperatura locals veïns no calefactats: 10,00 °C

-Temperatura sales adjacents: 17,00 °C

-Temperatura del terreny 0,00 °C

Valors de Suplementació Valors de K

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,49
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm) 1,58

-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (7cm) 2,23

de 8 a 9 hores parada 0,1 Forjat 1,21

més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta 0,38

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill 0,00

Vidre Doble 3,50

Porta exterior 3,50

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions
Tancament Superfície k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Volum n Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³ ren/h Kcal/h

Mur Exterior 6,25 0,49 24 °C 74

Mur interior 30,65 1,58 11 °C 533

Paret interior 5,75 2 4 °C 51

Finestres 0 3,5 24 °C 0 54,15 1 376

Porta exterior 6,3 3,5 24 °C 529

Sostre interior 21,65 1,21 11 °C 288

Terra interior 21,65 1,21 11 °C 288

Terra sobre terreny 1,21 21 °C 0
Coberta 0,38 24 °C 0

Q'= 1.763 Q''= 376

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0,05 0,1 0,15

Perdues de Calor Totals : Q=(Q'+Q'')x(1+F)= 2.460 kcal/h

SELECCIÓ DEL RADIADOR

Marca: ROCA
Model: DUBAL 60
Rendiment (kcal/h.element): 103,9
Nº d'elements: 32
Amplada radiador (mm): 2ut. x 1.280
Amplada necessària (mm): 2ut. x 1.480

15/04/2007



Càlcul de càrregues tèrmiques Habitació simple 2c

PROJECTE :

Habitage tipus: PIS -Temperatura mínima exterior : -3,00 °C

Planta: 3 -Temperatura interior desitjada : 21,00 °C

Sala: Habitació mitjana -Temperatura locals veïns no calefactats: 10,00 °C

-Temperatura sales adjacents: 17,00 °C

-Temperatura del terreny 0,00 °C

Valors de Suplementació Valors de K

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,49
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm) 1,58

-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (7cm) 2,23

de 8 a 9 hores parada 0,1 Forjat 1,21

més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta 0,38

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill 0,00

Vidre Doble 3,50

Porta exterior 3,50

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions
Tancament Superfície k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Volum n Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³ ren/h Kcal/h

Mur Exterior 6,7 0,49 24 °C 79

Mur interior 8,5 1,58 11 °C 148

Paret interior 15,25 2 4 °C 136

Finestres 1,35 3,5 24 °C 113 22,6 1 157

Porta exterior 0 3,5 24 °C 0

Sostre interior 9,05 1,21 11 °C 120

Terra interior 9,05 1,21 11 °C 120

Terra sobre terreny 1,21 21 °C 0
Coberta 0,38 24 °C 0

Q'= 717 Q''= 157

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0,1 0,1 0,2

Perdues de Calor Totals : Q=(Q'+Q'')x(1+F)= 1.048 kcal/h

SELECCIÓ DEL RADIADOR

Marca: ROCA
Model: DUBAL 60
Rendiment (kcal/h.element): 103,9
Nº d'elements: 10
Amplada radiador (mm): 1ut. x 800
Amplada necessària (mm): 1ut. x 820

15/04/2007



Càlcul de càrregues tèrmiques Habitació doble matrimoni

PROJECTE :

Habitage tipus: PIS -Temperatura mínima exterior : -3,00 °C

Planta: 3 -Temperatura interior desitjada : 21,00 °C

Sala: Habitació doble -Temperatura locals veïns no calefactats: 10,00 °C

-Temperatura sales adjacents: 17,00 °C

-Temperatura del terreny 0,00 °C

Valors de Suplementació Valors de K

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,49
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm) 1,58

-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (7cm) 2,23

de 8 a 9 hores parada 0,1 Forjat 1,21

més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta 0,38

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill 0,00

Vidre Doble 3,50

Porta exterior 3,50

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions
Tancament Superfície k (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Volum n Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² Kcal/m²h°C °C Kcal/h m³ ren/h Kcal/h

Mur Exterior 7,2 0,49 24 °C 85

Mur interior 9,15 1,58 11 °C 159

Paret interior 15,25 2 4 °C 136

Finestres 0,6 3,5 24 °C 50 27,75 1 193

Porta exterior 0 3,5 24 °C 0

Sostre interior 11,1 1,21 11 °C 148

Terra interior 11,1 1,21 11 °C 148

Terra sobre terreny 1,21 21 °C 0
Coberta 0 0,38 24 °C 0

Q'= 726 Q''= 193

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0,1 0,1 0,2

Perdues de Calor Totals : Q=(Q'+Q'')x(1+F)= 1.102 kcal/h

SELECCIÓ DEL RADIADOR

Marca: ROCA
Model: DUBAL 60
Rendiment (kcal/h.element): 103,9
Nº d'elements: 10
Amplada radiador (mm): 1ut. x 800
Amplada necessària (mm): 1ut. x 820

15/04/2007
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MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
 
  
 1.- OBJECTE I ACTUACIÓ. 
 
 
L’objecte d’aquesta memòria, es descriure la instal·lació interior de fontaneria de la 

rehabilitació i ampliació  d’un edifici de vivendes situat a Granollers. 

 L’ àmbit d’aquesta memòria correspon a: 

 

� Descripció de la instal·lació. 

� Càlculs justificatius. 

�       Especificacions tècniques. 
 
 
2.- NORMATIVA. 
 
Ens basem en la normativa vigent de reglament d’instal·lacions com és la NIA i també a 

mode de consulta la NTE- AFS i ACS pel bon acondicinament de la instal·lació. 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.  
 
 
La instal·lació de fontaneria consta de tots els elements necessaris per a garantir el 

subministre d’ aigua a la planta i la corresponent distribució d’ aigua freda i calenta als 

punts de consum integrats a la xarxa interior de l’ edifici. 

 

NOTA: El suministre desde el carrer cap a l’edifici tindrà una arqueta registrable a fora de 

l’edifici i una vàlvula antiretorn abans dels comptadors. 

La distribució cap a les vivendes en planta baixa estarà situada penjat del fals sostre fins 

arribar als muntants que pujen cap amunt que son els que distribuiran també pel fals sostre i 

on sigui el cas empotrat per la paret de les vivendes.  

 

 

 



La instal·lació es de canonada oberta i està feta de la següent manera: 

• Clau de presa, ramal d’escomesa i clau de registre (propietat de la companyia 

subministradora) 

• Un Comptador col·locat dins d’un armari accessible per C.I.A situat al vestíbul a la 

planta baixa. 

• Una Clau de pas general  

• Canonades de distribució. 

• 35 punts de consum d’ aigua freda 

• 20 punts de consum d’ aigua calenta sanitària 

• Una vàlvula antiariete 

• Una vàlvula antiretorn 

• Una vàlvula de descàrrega 

 

Es preveurà un futura col·locació d’ una vàlvula reductora de pressió  si les condiciones 

futures de confort així ho requerissin. 

 
Criteris de disseny 
 
En el disseny de la instal·lació s’han tingut en compte els següents criteris: 

 

• Minimitzar la extensió longitudinal de la xarxa 

• Dissenyar el circuit per tal de provocar la menor quantitat de canvis de direccions. 

• Crear una xarxa oberta amb la menor quantitat de derivacions possibles, sense 

descuidar una correcta sectorizació de zones,  per a obtenir la major compensació de 

càrrega per el factor de simultaneïtat i així obtenir menors diàmetres i quantitat de 

canonades a instal·lar. 

• Col·locar els conductes vistos (dins del fals sostre) en les zones de servei per obtenir 

avantatges econòmiques i de manteniment.  

• Instal·lar una clau de tall tipus esfera o ràcor amb mecanisme de tancament incorporat en 

cada punt de consum, per a facilitar el tall del subministra en aquest punt en cas de 

trencament o manteniment de l’aixeta o artefacte sanitari. 



 
Conduccions 

Les conduccions seran de materials adequats complint, en tot cas, les Normes UNE sobre 

les mateixes, i assegurant la resistència mecànica suficient. Les canonades d’ aigua calenta i 

freda tindran una separació mínima de 4 cm.  El tipus de cada una es detalla a continuació: 

 

• Escomesa: Subministrada per la Companyia subministradora 

• Xarxa interior: Canonada de parets llises, polipropilè , amb unions a pressió. 

 

Vàlvules  

En la xarxa interior es col·locaran vàlvules homologades: 

• Una vàlvula de tall en la entrada del comptador. 

• Una vàlvula antiretorn a la sortida del comptador 

• Una vàlvula de tall general de assentament inclinada 

• Una vàlvula de descàrrega 

• Una vàlvula antiariete. 

• Una vàlvula de tall tipus esfera en cada punt de consum d’ aigua. 

 
Passamurs 
En tots els llocs que s’hagi d’atravessar murs , la canonada estarà protegida per una vaina 

pasamurs on el diàmetre interior serà com a mínim superior a 10 mm. 

Unions, juntes i suports 

Les unions es faran d’ acord amb les tècniques recomenades pel fabricant de tal manera 

poder assegurar una correcta estanqueïtat de la instal·lació. 

S’ utilitzarà canonada de polipropilè que discorrerà pel fals sostre en tot el seu tram 

principal. 

La canonada en tot moment estarà subjectada per suports a les parets o al sota forjat, de tal 

manera que se n’ assegurarà la seva correcta alineació i estabilitat sense permetre la seva 

deformació , i es protegirà amb vaines de material resistent en aquells llocs que poguessin 

estar exposats a cops. 

En el tram que la canonada passi pel el fals sostre es deixarà  el còmode accés a la mateixa 

per a reparacions o treballs de manteniment.  



PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

 

Per a  poder subministrar el cabal de càlcul d’ aigua calenta es col·locarà una caldera 

instantànea de 150 litres  i la temperatura màxima de distribució de l’ aigua calenta 

sanitària estarà regulada de manera que no sobrepassi els 42º C. El tipus de caldera que 

utilitzarem serà de la casa ROCA (Victoria 20/20) ó similar. 

 

DEFINICIÓ DELS TIPUS DE SUBMINISTRES. 

La classificació dels subministraments, es realitza d’acord amb les especificacions del punt 

2 de les vigents “Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministre d’ 

aigua”). 

La dotació d’aparells de consum a cada estança es detalla a la taula següent; 

 

SANITARIS I GRIFERIA 

Model ROCA. 
 
 4.- CÁLCULS DE LA INSTAL·LACIÓ. 
 
 
Justificació del sistema de càlcul 
 
CONSUMS UNITARIS. 

Els cabals unitaris es detallen a la següent taula; (Cabal de l’habitatge més desfavorable). 

 
Aigua freda 
 

Estança Consumo 
(l/s.) 

Nº Aparells 

Pica cuina 0,20 1 
Rentavaixelles 0,20 1 
Lavabo bany 0,20 1 
WC bany 0,10 1 
Bidet bany 0,10 1 
Banyera 0,30 1 
Rentadora 0,20 1 

 



Aigua calenta 
 

Estança Consumo 
(l/s.) 

Nº Aparells 

Pica cuina 0,20 1 
Lavabo bany 0,20 1 
Bidet bany 0,10 1 
Banyera 0,30 1 

 
 
BASE DE CÀLCUL: 

 
“Normes Básicas para las instalaciones Interiores de suministro de agua” Orden 

de 9 de Diciembre de 1975. 

 
 Aparells Cabal l/s. 
Lavabo 0,10 
WC 0,10 
Banyera 0,30 
Rentavaixelles 0,20 
Bidet 0,10 
Pica cuina 0,20 
Rentadora 0,20 

 

CÀLCUL DEL CABAL INSTANTANI. 

El cabal total instantani (QTot) d’un tram s’obté de la suma de cabals instantanis (Qi) dels 

punts de consum situat aigües avall, essent n el número d’aparells. 

 ( )� ⋅= iiTot nQQ  
 

CÀLCUL DEL CABAL SIMULTANI 

Pel càlcul del cabal simultani a considerar a cada tram, s’ha aplicat la Norma Francesa NFP 

41.204 a partir del cabal instantani del tramo i un coeficient de simultaneïtat, obtenim la 

següent expressió: 

 

 1
1
−

=
n

K
  

 El cabal simultani del tram s’obté de: 
 

= 0,57 l/s S  = π•d² 
     4 

=2,28/(1m/s) = √(0,228 · 4/ π) 

d = 0,53 dm = Øcomercial= 53mm 



KQQ TotSim ⋅=  

Cabal total: 

    

 
 

El coeficient de simultaneïtat de l’immoble i el cabal necessari per les instal·lacions 

seran les següents: 

 
 

  ; essent N el nombre de locals a alimentar. 

  

 

 

 

 

 

CÀLCUL DE DIÀMETRES. 

El diàmetre de les canonades interiors s’obté a partir de les velocitats màximes admeses en 

circuits d’aigua de fontaneria, en general 1,2 m/s. en ramals generals i/o muntants i 1,0 m/s. 

a la distribució interior. Per l’elecció dels diàmetres de les derivacions dels aparells s’ha 

utilitzat les Normes Bàsiques.  

El diàmetre nominal (DN) es calcula amb la següent expressió: 

 

  

  

On: 

QSim = Es el cabal simultani (l/s). 

V = La velocitat (m/s). = 1m/s 

CÀLCUL TRAM A-B: 

Subministra tipus “D” (Cabal instal·lat 1,50l/s – 1,99 l/s) 

 

S= Q/v = (πd²/4)= (0,57dm/s) / 10 dm/s = √(0,057 x 4 / π) = 0,269 dm = Ø26mm 

V 

Q 
DN Sim 

⋅ 
⋅ 

= 
π 

400 .  

32 l/s , 0 
1 7 

1 

1 

1 = 
− 

= 
− 

= 
n 

K F 

( ) 1 10 

19 

+ ⋅ 
+ = 
N 

N 
K 

( ) 
50 , 0 

1 6 10 

6 19 = 
+ ⋅ 

+ = K 

[ ] s 
l K Q Q Sim TOT Sim  . . = 1,71 = 0,57• 6•0,50 ⋅ = 

= 0,57 l/s 

Svivi 

Svivi 



5.- MATERIALS UTILITZATS A LA INSTAL·LACIÓ.  
 

Conduccions. 

 Les canonades instal·lades seran de Polipropile (PP-R). Aquest material es idoni per 

instal·lacions hidrosanitàries de pública concurrència. El muntatge del mateix es realitza per 

termofusió, a una temperatura de 260 º C. 

 Norma UNE 53-380-86.  

Vàlvules.  

Les vàlvules s’instal·laran a les zones humides, tal i com es grafia al plànol adjunt. 

Aquestes s’instal·laran per mètode roscat, seran per encastar i portaran floron. 

NOTA: Es deixarà una previsió amb arqueta registrable per l’ús exclusiu de CIA de la 

protecció contra incendis. 
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MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
 
 

1.OBJECTE: 
 
L’objectiu del sanejament és evacuar l’aigua residual de les habitacions humides de les 
vivendes de l’edifici  i l’aigua pluvial provinent de les cobertes. 
 
2.BASES DE DISSENY I DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA: 
 
S’ha plantejat l’edifici amb un sistema separatiu de recollida d’aigües pluvials i aigües 
residuals.  
  
Sanejament aigües residuals 
 
Per evacuar l’aigua residual de les habitacions humides conduirem els colectors cap al 
baixant, intentant unir-los abans d’arribar al baixant sempre que sigui possible, i fent-los 
passar pel fals sostre, i en el seu defecte per caixons o parets. Aquest col·lector recollirà 
l’aigua residual dels diferents elements sanitaris: WC, lavabo, bidet i banyera, amb el 
diàmetre especificat en l’annex de càlcul. Tots els elements incorporen sifó individuals. 
Els diferents col·lectors es connectaran als baixants per evacuar l’aigua fins al col.lector 
general enterrat a sota el paviment de planta baixa (zona vestíbul). 
Tots els desguassos seran de PVC. 
El col.lector de PVC que connectarà l’arqueta general amb la xarxa general serà de Ø 
200 mm. 
Els passos a través de sostres i parets es realitzaran amb contratubs de fibrociment amb 
un joc de 10 mm, i posteriorment taconats amb massilla asfàltica. 
 
Sanejament aigües pluvials. 
La canal de la coberta de l’edifici serà de coure, mentre que els baixants que aniran pels 
patis interiors de l’edifici aniran de PVC vistos, i subjectats a la paret mitjançant 
abraçadores. 
 
Els diàmetres previstos dels desguassos segons càlcul seran els següents: 
 
Baixant exterior (recollida aigües pluvials)  110 mm 
Baixants interiors (recollida d’aigües residuals) 125 mm 
Wc       110 mm 
Lavabo        40 mm 
Banyera        50 mm 
Bidet         40 mm 
Pica cuina        50 mm 
Rentadora        40 mm 
Rentaplats        40 mm 
 
Calculs Sanejament “Pluvials” 
 
Q =  ( 30m² x Im x 1 ) / 3600 = (30m² x 130 l/h·m² x 1 ) / 3600 s = 1.08 l/s (Q màx probable) 
Càlcul Ø 
( πd² ) / 4 = Q/V→ ( πd² ) / 4 = 1.08 /5 dm/s = 0.22 dm = 22 mm Øteòric (Ø comercial Ø125) 
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MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 
1.-OBJECTE 
 

L’objecte d’aquesta memòria és la descripció de les instal·lacions elèctriques corresponents a un 
edifici entre mitgeres. Segons l’apartat 3.1 – grup e de ‘ITC-BT-04, els edificis destinats 
principalment a habitatges amb una potència superior a 100 kw, necessiten projecte d’instal·lació 
elèctrica, i seran objecte d’inspecció periòdica cada 10 anys segons l’apartat 4.2 de l’ITC-BT-05. 

 
2.-DADES DE SUBMINISTRAMENT 
 
 Línia general alimentació 
 1) Potència prevista:   53,73 kW 
 2) Tensió de servei:   3x230/400 V-50Hz 
 3) Companyia subministradora: ................................ 
 
3.-PPREVISIÓ DE CÀRREGA 
 
Per fer la previsió de càrrega màxima d’energia elèctrica de l’edifici, segons la Instrucció             
MI-BT-010 s’estableix el grau d’electrificació bàsica. 
 
- Electrificació BÀSICA  �   5.750 W x 5,4 =  31.050 W 
- Local     �      100 W x 122m² = 12.200 W 
- Ascensor    � 10.000 W x 1 ut = 10.000 W 
- Vestíbul    �        16 W x 30 m² =       480W 
  
6 Habitatges 
1 servei general 
 
    TOTAL .......................................... 53.730W 
 
4.-ESCOMESA 
 
És la part de la instal·lació des de la xarxa pública fins a la Caixa General de Protecció (CGP). Serà en 
baixa tensió 3x230/400V, vindrà mancada per la Companyia Subministradora de la zona i serà de 
conformitat amb el reglament de verificacions elèctriques i de regularitat amb el subministrament 
d’energia de 12-3-54 i el Reial Decret 20-8-81. 
 
Pel seu dimensionat es tindrà en compte la demanda màxima prevista a l’ITC-BT-10 
 
5.-CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 
 
És el punt de connexió de la línea general d’alimentació (LGA) 
La seva situació serà determinada per la Cia. Subministradora de la zona. 
L’esmenada CGP complirà totes les prescripcions indicades a la Norma UNE-EN 60.439-1/UNE-EN 
60.439-3, havent de complir tot el prescrit a la ITC-BT-13 de REBT. 
 
6.-LÍNEA GENERAL D’ALIMENTACIÓ 
 
És la línea d’enllaç entre la Caixa General de Protecció (CGP) i el Quadre general de protecció i 
mesura (QGPM). 
Estarà situada a l’interior de tub de PVC fins a l’armari on s’ubica el QGPM), i es farà d’acord a 
l’exposa’t a l’ICT-BT-14 del REBT. 



 
Conductors: Es realitzarà amb cable Cu amb aïllament 0,�-1 Kv de tensió nominal, tipus RZ1, de les 
característiques següents: 

-     Seran del tipus “No propagadors de l’incendi”. 
- Emissió de fums i opacitat reduïda 
- Compliran les normes UNE 21.123 part 4/5 i/o UNE 211002 

 
Canalitzacions: Estaran constituïdes per tubs i/o safates de PVC aïllants que: 

- Permeten l’ampliació de la secció dels conductors en un 100% 
- Seran del tipus “ No propagadores de la flama” 
- Compliran les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 5008-1 

 
7.-CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 
 
Estarà situat a l’interior de l’edifici, al vestíbul, en armari adient i destinat a tal fi. 
Constarà de fusibles de protecció, comptadors monofàsics i/o trifàsics d’activa i previsió per a 
comptadors de reactiva i rellotge. 
El conjunt de la centralització de comptadors haurà de complir la norma UNE-EN 60.439 parts 1,2 i 3, 
així com està d’acord amb les normes UNE-EN 50.102. 
En general tot el conjunt estarà d’acord a l’exposat a l’ITC-bt-16 del REBT. 
Les concentracions de comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0.25 m, i el quadrant 
de lectura dels comptadors més alt no superarà 1.80. 
El número de comptadors de la centralització és < 16, aquesta es podrà situar en un armari exclusiu per 
aquesta fi que complirà: 

- Davant de l’armari hi haurà un espai lliure de 1.50 metres. 
- L’armari tindrà característiques paraflama mínimes PF-30. 
- Disposarà de ventilació i il·luminació suficient i es col·locarà una base endoll II + 

T16 A, per a serveis de manteniment. 
- En les proximitats de l’armari se instal·larà un extintor mòbil d’eficàcia mínima 21B 

 
 
8.-INTERRUPTOR GENERAL MANIOBRA 
 
L’interruptor general de maniobra té com a missió deixar fora de servei, en cas de necessitat, el 
comptador. Serà obligatori per a concentracions de més de dos comptadors. 
 
Aquest element s’instal·larà entre la LGA i el comptador. En general tot el conjunt estarà d’acord a 
l’exposat a l’ICT-BT-16 del REBT, i bàsicament complirà: 

 
- L’envolvent interruptor serà del tipus doble aïllament. 
- L’interruptor serà de tall omnipolar i obertura en càrrega, i com a mínim serà de 160 

A per a previsions de càrrega fins a 90 Kw i de 250 A per a les superiors a aquesta i 
fins a 150 kW. 

 
9.-DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
 
Són lles línees d’enllaç entre el Quadre General de Protecció i Mesura (QGPM) i els dispositius privats 
de comandament i protecció. 
Estaran situades a l’interior de tubs i/o canals de PVC fins a la zona on s’ubiquen els Quadres de 
Distribució dels habitatges i/o locals i es farà d’acord a l’exposat a l’ICT-BT-15 del REBT. 
 
Conductors: Es realitzarà amb cable Cu amb aïllament 0,�-1 Kv de tensió nominal, tipus RZ1, de les 
característiques següents: 

- Seran del tipus “No propagadors de l’incendi”. 



- Emissió de fums i opacitat reduïda 
- Compliran les normes UNE 21.123 part 4/5 i/o UNE 211002 

 
Canalitzacions: Estaran constituïdes per tubs i/o safates de PVC aïllants que: 

- Permeten l’ampliació de la secció dels conductors en un 100% 
- Seran del tipus “ No propagadores de la flama” 
- Compliran les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 5008-1 

 
No hi hauran connexions o empalmes en tot el recorregut 
Els tubs i canals protectores tindran una secció nominal tal que permetrà ampliar la secció dels 
conductors inicialment instal·lats en un 100% essent el diàmetre exterior mínim dels tubs en 
derivacions individuals de 32 mm. 
En qualsevol cas es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 derivacions individuals ó fracció. 
Les canaladures o conductes d’obra per on passen les derivacions individuals, seràn exclusives per 
aquesta fi i compliran: 
 

- Disposaran de parets de característiques resistents al foc RF-120 
- Les tapes de registre tindran una resistència al foc mínima RF-30, una alçada 

mínima de 0,30m i una amplada igual a la de la canaladura; la part superior de la 
tapa es col·locarà com a mínim a 0,20 m del sostre. 

 
Així mateix, cada 15 metres es podran col·locar caixes de registre presintables comuns a totes les 
derivacions individuals. Les caixes seran de material aïllant, no propagadores de la flama i grau de 
inflamabilitat V-1 segons UNE-EN 60695-11-10. 
Les dimensions mínimes de les canaladures o conductes d’obra seran: 
- fins a 12 derivacions 0,65x0,15 m.    / 0,50x0,30 m. 
- de 13 a 24 derivacions 1,25x0,15 m.    / 0,65x0,30 m. 
- de 25 a 36 derivacions 1,85x0,15 m.    / 0,95x0,30 m. 
- de 36 a 48 derivacions 2,45x0,15 m.    / 1,35x0,30 m. 
 
10.-QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
Els dispositius generals de comandament i protecció es posaran el més a prop possible del punt 
d’entrada de la derivació individual de l’habitatge i/o local de l’abonat. A l’habitatge es col·locarà una 
caixa per l’Interruptor de Control de Potència (ICP), inmediatament abans dels demès dispositius, en 
compartiment independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre on 
s’ubica el dispositiu general de mando i protecció. 
Les envolvents dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-En 60.439-3, amb un grau de 
protecció mínim IP-30 segons UNE 20.324 i K07 segons UNE-EN 50.102. 
Aquests dispositius estaran compostos per un IGA de tall omnipolar, que permeti el seu accionament 
manual i que tindrà relés tèrmics, relés magnètics i adequada capacitat de ruptura per a la protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuits, protegint a més els corrents de defecte mitjançant la utilització 
d’interruptors automàtics diferencials. 
L’esmentat interruptor serà independent de l’interruptor de control de potència, i tindrà un poder de tall 
suficient per la intensitat de curtcircuit que es pugui produir, amb una Icc= 4.500 A com a mínim.. 
Cadascun dels circuits de distribució està dotat de dispositius de tall omnipolar, protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuits a les capacitats dels conductors que protegeixen. Tots els circuits disposen 
de protecció diferencial. Compliran en general l’exposat a l’ICTBT-17. 
 
 
 
 
 



11.-INSTAL·LACIONS INTERIORS 
 
La instal·lació interior començarà en el quadre de distribució, situat a l’interior de l’habitatge. Des 
d’aquest quadre sortiran les línees d’alimentació dels receptors lumínics, endolls i maquinària. 
 
Bàsicament les instal·lacions interiors d’habitatge han de complir les prescripcions indicades a les ITC-
BT-19 a 27, ambdues incloses, del vigent REBT. 
 
Segons ITC-BT-25, els circuits de protecció privats es realitzaran d’acord amb el disposat a l’ICT-BT-
17 i constaràn com a mínim de: 

 -     IGA: Imínima= 25 A 
- ICP 
- Un o varis interruptors diferencials amb una I màxima= 30 mA 
- Dispositius de protecció contra sobretensions, si fos necessari, conforme al disposat 

a l’ITC-BT-23. 
 
Així mateix, els circuits independents mínims a realitzar a l’interior d’un habitatge amb grau 
d’electrificació bàsica seran:. 
C1 Punts de llum 
C2 Bases endolls d’us general, extractor i nevera (base 16 A II+T) 
C3 Bases endolls cuina i forn (base 25 A II+T) 
C4  Rentadora, rentaplats i escalfador aigua elèctric (base 16 A II+T) 
C5 Base endolls bany i auxiliars cuina (base 16 A II+T) 
 
12.-PROTECCIONS 
 
12.1 Protecció contra sobreintensitats 
Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de les sobreintensitats, ja siguin motivades per 
sobrecàrregues o curtcircuits, mitjançant l’ús d’interruptors automàtics magnetotèrmics, o per fusibles 
calibrats que limitin la intensitat màxima en el circuit a protegir, d’acord amb la Instrucció ITC-BT-22. 
 
12.2 Protecció contra contactes directes 
Queda garantizada la protecció contra contactes directes pel sistema d’instal·lació projectat i 
l’aïllament fixat per totes les seves parts actives, que complirà la Instrucció ITC-BT-24. 
Els mitjans pes aconseguir aquesta protecció estan exposats i definits a la Norma UNE 20.460-4-41. 
 
12.3 Protecció contra contactes indirectes 
La protecció contra contactes indirectes es farà d’acord amb la Instrucció ITC-BT-24, generalment 
mitjançant l’ús d’interruptors diferencials associats a la xarxa de posada a terra de la qual derivaran 
conductors de protecció a la totalitat de les masses metàl·liques. 
Els sistemes de protecció a utilitzar venen donats en funció dels diferents esquemes de connexió de la 
instal·lació, segons ITC-BT-08 i definits a la norma UNE 20.460-4-41. 
La instal·lació haurà de presentar una resistència d’aïllament almenys igual a 0,5 M�. 
La mesura haurà de fer-se d’acord amb les normes establertes a la  instrucció ITC-BT-091. 
 
13.-POSADA A TERRA I LÍNIES DE PROTECCIÓ 
 
L’objecte principal de la instal·lació de posta a  terra de les masses, és limitar la tensió respecte a terra 
que poden presentar, en un moment determinat, les masses metàl·liques, assegurar l’actuació de les 
proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en el material emprat. 
La posta a terra compren tot el lligam metàl·lic directe sense fusible ni protecció, entre determinats 
elements o parts de instal·lació i l’elèctrode enterrat a terra, a fi d’aconseguir que en el conjunt  de les 



instal·lacions i edificis no hi hagi diferències de potencial perilloses i que a la vegada permeti el pas a 
terra del corrent de falta o de la descàrrega d’origen atmosfèric. 
Es farà la posada a terra, emplaçada a les proximitats del quadre general de distribució o quadres 
secundaris, lloc on la resistència  ofereixi millors garanties. Les característiques d’aquesta instal·lació 
estan determinades a ITC-BT-18. 
La instal·lació de posada a terra constarà bàsicament dels elements següents: 

- presa de terra 
- punts de posada a terra  
- línies principals de terra 
- Derivacions de les línies principals de terra 
- Conductors de protecció 

El conjunt de conductors, així com les seves derivacions i connexions, que formen les diferents parts 
de la posta a terra, constituiran el circuit de posta terra, en el qual la línia principal de terra tindrà una 
secció de 35 mm² amb un cable de CU despullat. Les derivacions de la línia principal de terra sortiran 
del quadre general de distribució cap a diferents circuits. Les seccions d’aquestes derivacions seran les 
especificades en els plànols adjunts, i s’instal·laran paral·lelament amb els conductors actius de la 
instal·lació. 
 
13.1 Connexió equipotencial de masses 
Aquest sistema consisteix a unir totes les masses de la instal·lació que s’hagin de protegir entre si i els 
elements conductors simultàniament accessibles, per tal d’evitar que puguin aparèixer en un moment 
donat diferencies de potencial perilloses entre tots dos; aquesta xarxa també s’unirà a terra, i evitarà 
així les diferencies de potencial que puguin presentar-se entre les masses o els elements conductors i el 
terra. 
La instal·lació realitzada a l’interior de locals humits o mullats (segons ITC-BT-30), disposarà d’una 
xarxa d’unió equipotencial entre les masses i els elements conductors no aïllats de terra, que puguin ser 
abastats simultàniament. 
 
13.2 Càlcul de la resistència de posta a terra 
Segons les  ITC-BT-18 i ITC-BT-24, l’electrode de posta a terra es  dimensionarà de forma que la seva 
resistència de terra, en qualsevol circumstancia previsible, no sigui superior al valor  especificat per a 
ella en cada cas. Aquest valor de resistència de terra ha de ser suficient perquè qualsevol massa  no 
pugui donar lloc a tensions de contacte superior a: 

- 24 V en local o emplaçament conductor 
- 50 V en els casos restants 

 
13.3 Càlcul del corrent de circuit en un punt 
Com que generalment desconeixem la impedància de curtcircuit d’alimentació a la xarxa (impedància 
del trafo, xarxa d’alimentació i escomesa), es pot admetre que en el cas de curtcircuit, la tensió en el 
inici de les instal·lacions dels usuaris es de 0.8 vegades la tensió de subministre . 
Es pren el defecte fase-terra com el més desfavorable, i a més es suposa que es pot despreciar la 
impedància dels cables. Aquesta consideració serà valida quan el Centre de Transformació, origen de 
l’alimentació, està situat fora del edifici o lloc del subministrament, ja que en cas contrari s’ha de 
considerar totes les impedàncies. 
Per tant es pot utilitzar la següent formula simplificada: Icc= 0,8U/R 
Essent: 
Icc = intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat (A) 
U = Tensió d’alimentació fase neutre (230 V) 
R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació (�) 
 
Nota: la resistivitat del coure a 20ºC es pot considerar aproximadament com �= 0,018 � mm²/m. En el 
cas de conductors d’alumini es pot considerar, també per a 20ºC �= 0,029 mm²/m. 
 



14.-REGLAMENTACIÓ A SEGUIR 
 
Independentment de les condicions detallades, la instal·lació haurà de complir en la seva totalitat les 
condicions que fixa pels subministraments d’energia de baixa tensió el Vigent Reglament 
Electrotècnic, aprovat pel Decret 842/2002 de 2 d’agost. En tot cas es seguiran totes les indicacions 
que siguin fetes pels Serveis Territorials, a fi d’obtenir una total garantia de seguretat a la instal·lació. 
 
 
 
 
MECANISMES 

- Els mecanismes d’endolls i interruptors seran de la casa SIMON sèrie 73  
- L’armari del Quadre de Distribució i els seus mecanismes seran de la casa SIMON sistema 

NK 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 
CALCULS ELECTRICITAT 
 
LINIA REPARTIDORA  
 
TRIFÀSICA: 
 
I= P/�3 x V x cos�   (INTENSITAT)       
 
e< 0,5% x V  � E= 0,005 x 400= 2V  
 
e= P x L/� x S x V     (CAIGUDA DE TENSIÓ) 
 
S= P x L/ � x e x V     (secció cable) 
 
I: Intensitat 
P: Potència 
V: Voltatge 
cos�: Segons nº vivendes i taules 
e: Caiguda de Tenió 
L: Longitud 
S: Secció de cable 
 
 
 
TOTAL= 53.730 W 
 
 
 
6 VIVENDES 
 
LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) 
 
I6=      53.730        _ = 96,94 A 
      �3 x 400 x 0,80 
 



96,94/0.8 = 121,18 � línia de 3x50+1x25mm² 
 
e6=      53.730 x 9,00_ = 0,43V < 2V (compleix) 
            56 x 50 x 400 
 
S=        53.730 x 9,00_ = 50,20 mm² 
            56 x 0,43 x 400 
 
 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL TIPUS PIS  
 
MONOFÀSICA: 
 
I= P/ V x cos�              (INTENSITAT)       
 
e< 1% x V  � E= 0,01 x 230= 2,3V  
 
e= 2 x P x L/� x S x V     (CAIGUDA DE TENSIÓ) 
 
S= 2 x P x  L/ � x e x V     (secció cable) 
 
I: Intensitat 
P: Potència 
V: Voltatge 
cos�: Segons nº vivendes i taules 
e: Caiguda de Tenió 
L: Longitud 
S: Secció de cable 
 
 
I=      5.750  _ = 25A 
        230 x1,00 
 
e=     2x 5750 x 16,00_ = 1,43 > 2,3V (compleix) 
            56 x 10 x 230 
 
S=     2 x 5.750 x 16,00_ = 10,00  � línia de 2 x 10 + 1 x 10 mm² 
            56 x 1,43 x 230 
 
 



  PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ       (RD 842/2002  BT-10) 

   Data L’arquitecte/a 
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   DADES DE L’EDIFICI: 
Situació: Municipi : 
Tipus d’edifici (ús principal): Promotor: 
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge: Altres: 
 
 
 

HABITATGES 
BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)  ELECTRIFICACIÓ 

 - Su ≤ 160 m2 
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 

d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

 

- Su > 160 m2 
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 

d’electrificació bàsica) 
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal·lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 

Previsió de potència  ≥ 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) ≥ 9.200 W / habitatge a 230V  (40A) 

Observacions - Per al càlcul de la càrrega corresponent a N  habitatges es considera una reducció del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneïtat. 
- Per a edificis amb previsió d’instal·lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1.  

Núm. 
d’habitatges N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21 

Habitatges 
funcionant 
simultàniament 

 s 1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 
15,3+ 

+ (n-21) 
x 0,5 

WH  

 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Electrificació núm.  
habitatges 
(ni) 

Potència 
(Pi) (W) 

Potencies 
parcials 
(Pi x ni) 

Potència total  
(∑ Pi x ni) 

(c+d) 

N 
(∑ni) 
(a+b) 

s Càrrega total WH 

s
N

)niPi( ×∑ ×  TOTAL WH 

Bàsica               (a) 5.750 (c)  
Elevada               (b) 9.200 (d) 

    

 

W 
 
 

SERVEIS GENERALS 
Característiques Suma de potència prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat 

de vestíbul, caixa d’escala, espais comuns, etc. 
Simultaneïtat: 1 

Observacions Aquesta càrrega es justificarà en cada cas en funció de l’equipament previst.  
En cas de manca de definició es poden prendre els següents ratis estimatius: 
- enllumenat vestíbul i escala  (100-200 lux):  làmpada  tèrmica: ≈ 16 W / m2x100 lux  ;  làmpada fluorescent ≈ 4 W / m2x100 lux  
- ascensors (6 persones):  elèctric ≈ 6.500 W  ;      elèctric amb maquinaria en recinte ≈ 3.000 W ;     hidràulic ≈ 10.000 W 
                    (8 persones):  elèctric ≈ 8.000 W     ;  elèctric amb maquinaria en recinte ≈ 4.000 W ;     hidràulic ≈ 12.000 W 
- telecomunicacions ≈ entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i   interruptor de 25A) 

WSG Zones Unitat Superfície (m2) W/unitat Rati (W/m2) Càrrega parcial (W)  

Ascensors  −  −   
Enllum. vestíbul i escala −  −    

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Enllum. espais comuns −  −    

Telecomunicacions  −  −  TOTAL WSG  

Equips comunitaris  −  −  

 

       

 

W 
 
 

LOCALS COMERCIALS I OFICINES 
Càrrega mínima a 
considerar 

- Rati > o = 100 W/m2  
- Mínim per local 3.450 W a 230 V  (15A) 

Simultaneïtat: 1 

WLC Zones Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega parcial (W)  
Local     
Local    TOTAL WLC 
Local    

 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Local    

 

W 
 
 

GARATGES 
Càrrega mínima a 
considerar 

- Rati ≥ 10 W/m2 si la ventilació es fa de forma natural ;   Rati ≥ 20 W/m2 si la ventilació és forçada.  
- Mínim 3.450 W a 230 V   (15A) 

Simultaneïtat: 1 

Observacions Si en aplicació de la NBE-CPI/96 (art. 18), l’evacuació de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecànica, caldrà un estudi específic 
de previsió de càrregues.    

W G Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega total (W)  TOTAL WG 
     

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

    

 

W 
 
 

CÀRREGA TOTAL DE L’EDIFICI       W T =  ( WH +WSG + WLC + WG)                                                         W T =                             kW 
 
RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
Cal fer previsió  de local per a un CT quan la potència sol·licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb l’empresa subministradora  

 

SAI101
Línea

SAI101
Línea

SAI101
Línea

SAI101
Texto insertado

SAI101
Cuadro de texto
(Sup*Rati)                                Mínim

SAI101
Línea

SAI101
(Sup*Rati)            Mínim



CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
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1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11) 

 Conductors Aïllament    ≥ 0,6 / 1 kV  
Secció mínima ≥ 6mm2 (Cu);  ≥ 16mm2 (Al) 

3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT 13) 

 

Disposició 
Intensitat 

Una per a cada Línia gral. d’Alimentació 
La intensitat dels fusibles de la CGP  
< intensitat màxima admissible de la LGA i  
> a la intensitat màxima de l’edifici 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT 14) 

 

Conductors Cables unipolars aïllats  
Aïllament          ≥ 0,6 / 1 kV  
Secció mínima  ≥ 10mm2 (Cu)  
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda  

5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16) 

 
Disposició 
Intensitat 

Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris 
160 A per a previsió de càrregues ≤ 90 kW 
250 A per a previsió de càrregues ≤150 kW 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15) 

 

Disposició 
Conductors 

Una per a cada usuari  
Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 

   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mínima: F, N i T ≥ 6mm2 (Cu) 
 Fil de comandament  ≥ 1,5mm2 

No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 

9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 

10 COMPTADORS (BT 16) 

11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17) 

 Intensitat  En funció del tipus de subministrament i 
tarifa a aplicar, segons contractació 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 

 

- Interruptor General   
Automàtic (IGA) 

- Interruptor Diferencial  (ID) 
 
- Interruptors Omnipolars     

Magnetotèrmics 

Intensitat ≥ 25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors 

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR (BT 25) 

 
Conductors Aïllament 450/750V 

Secció mínima segons circuit  (Veure 
“Instal.lació interior, esquemes unifilars tipus”) 

 
 

5

8

10
 9

8

12

11

 3

 1

 2

4

13

habitatge

habitatge

habitatge

local serveis generals

14

garatge

 
 

14 INSTAL.LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26) 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 

màx. CAIGUDA DE TENSIÓ (1)  LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  

COMPTADORS  
LÍNIES ELÈCTRIQUES 

totalment 
centralitzats 

amb  més d’una 
centralització 

SECCIÓ 
MÍNIMA 

(mm2)  
MONOFÀSIQUES 
(Voltatge 230V) 

I = 
ϕcosV

P
×

 e = 
Vs
LP

××
××

γ
2

 

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)   0.5% V 1 % V 10   
DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)    1 % V (2)   0.5% V 6   

TRIFÀSIQUES 
(Voltatge 400V) 

I = 
3×× Vcos

P
ϕ

 e = 
Vs

LP
××

×
γ

 

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 3 % V  
Circuit enllumenat 3 % V 3 % V  

INSTAL.LACIÓ 
INTERIOR Altres 

instal.lacions 
receptores  Altres usos  5 % V 5 % V 

Segons 
circuit 

 
(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal.lació interior i les derivacions individuals de 

forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors límits especificats per ambdós. 
(2)   1,5% V en el cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari on no existeix la LGA   

 

I 
V 
P 
cos γ 

Intensitat (A) 
Voltatge (V) 
Potència activa (W)  
Factor de potència 0,9  
1 en interior habitatge 

e 
L 
s 
γ 

Caiguda de tensió (V) 
Longitud real línia (m) 
Secció conductor de fase (mm2) 
Conductivitat (m / Ω mm2) 
(Cu = 56;  Al = 35;  Fe = 8,5) 

 
 

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 

Objectiu 
 
Disposició 
 
 
 
Punts de 
posta a terra 
Conductors 
 

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui ≤ 24V en local humit i 50V en la resta. (En instal.lacions de telecomunicacions R ≤ 10Ω) 
Conductor de terra formant una anella perimetral col.locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat ≥ 0,50m)  a la que es connectaran, si 
s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  l’estructura metàl.lica de l’edifici i 
les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 
Totes les masses metàl.liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 
Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la instal.lació. 
Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció ≥ 25mm2    
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.  

 

(6) Caixa de derivació per a comptadors descentralitzats 
(7) Emplaçament per als comptadors  



INSTAL·LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES    (RD 842/2002 ITC BT-25)    
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CIRCUITS 
Habitatges tipus:   Habitatges tipus: 

Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims  
Punts/circuit  ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 

(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit 
C1 √ Punts d’il.luminació 30  C6  Il.luminació  30 - 

C2 √ Preses de corrent d’ús general i 
frigorífic 20  

C7  Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit >20)  20  - 

C3 √ Cuina i forn 2  C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4 √ Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric 3 

 
C9 

 
Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5 √ Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 6  C10  Assecadora independent 1 - 

 
C11 

 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 

 

 
C12 

 Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o 
C4 o del C5 quan el nombre 
de preses > 6 

C3 → 2 
C4 → 3 
C5 → 6 

- 

 
 
 

PUNTS D’UTILITZACIÓ  
NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons 

COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  

Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de 

 
E. Bàsica E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1    

Punt de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    

Vestíbul 

C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1    

Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum 1    
C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (1)    
C8 Presa de calefacció 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Sala d’estar  

C9 Presa d’aire condicionat 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (1)    
C8 Presa de calefacció - 1    

Dormitoris 

C9 Presa d’aire condicionat - 1    

Punts de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    
C5 Base 2p+T de 16 A  - 1    

Banys 

C8 Presa de calefacció - 1    

Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    C1 

Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si L ≤ a 5 m ;  2 si L> 5m 1    

Passadissos 
o 
distribuïdors 

C8 Presa de calefacció - 1    

Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2    
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1    
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3    
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (2)    
C8 Presa de calefacció - 1    

Cuina 
 

C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1    

Punts de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    Terrassa i 
vestidors 

C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1    

Punts de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1    

Garatges 
unifamiliars i 
altres 

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

(1) On es prevegi la instal.lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina 



INSTAL.LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES    (RD 842/2002 ITC BT-25)    
 

(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19 
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19) 
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics 

E-
4 

 In
st

al
·la

ci
on

s 
el

èc
tr

iq
ue

s 
en

 B
T 

(R
D

 8
42

/2
00

2)
   

   
 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

   
   

se
te

m
br

e 
de

 2
00

3 

ESQUEMES UNIFILARS TIPUS  
  
-  Es col.locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal.lats 

En el cas de que el circuit C4, corresponent a l’alimentació a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric, es desdobli en una línia independent 
per a cada aparell, s’accepta la instal.lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2). 

 
ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 
  
  

CIRCUITS Conductor(1) 
s ≥ (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long. 
≤ (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
 
 

 

 
  

CIRCUITS Conductor(1) 
s ≥  (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long.    
≤ (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Acumulador 
elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5 Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
 

 
 
 

 

 
ELECTRIFICACIÓ ELEVADA  
Exemple:  Habitatge amb calefacció elèctrica  i necessitat de desdoblament dels circuits C1 i C2 (il.luminació i preses generals d’endolls respectivament).  
  

CIRCUITS Conductor(1) 
 s ≥   (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long.    
≤ (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C6 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C8 Calefacció 2x6+6 25 
potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

C8 Calefacció 2x6+6 25 
potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

C11 Gestió 2x1,5+1,5(2) 16 
potència 
màxima 
2.300W 

28,9 

      

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C7 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

 
 
 
 

 C5 Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 

ESQUEMA A 

(3) 

ICP 
Interruptor de 
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial

ID 
Interruptor 
Diferencial 

25A 
30mA 

25A 
30mA 

10A 

10A 

25A 

25A 

10A

16A 

16A 

25A 

20A 

16A 

16A  
(3)

16A  

40A 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ESQUEMA B 



ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

  (5, 6, 9 i 10 se’n fa referència a l’apartat de l’esquema elèctric) 
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1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 
2 ESCOMESA (BT-11) 

 Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

3 CAIXA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (CGP) (BT-13) 

 

 

Col.locació 
 
  
Característiques 
 
 
 
 
 

 
Cas particular  

En façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es 
col.locarà en el límit entre la propietat pública i privada 
Escomesa soterrada:  
- nínxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm) 
- la part inferior de la porta estarà a un mínim de 30cm 
del terra 

Escomesa aèria: 
- en muntatge superficial 
- alçada des del terra entre 3 i 4 m 
Un únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA  
Característiques 
- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures ≈ 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT-14) 

 7

8

10

4

11

 3

 2

 1

12

 

Pas 
 
Col.locació 
 
 
 
 
 

Traçat per zones d’ús comunitari, el més curt i recte 
possible 
Conductors:  
- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial 
LGA instal.lada a l’interior de tub 
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu) 
fase (mm2) 10  16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

D tub   (mm) 75 75  110  110 125  140 140  160  160 180  200

- a l’interior de canal protector, la tapa de la qual cal 
que s’obri amb un estri. Haurà de permetre l’ampliació 
de la secció dels conductors en un 100%.  

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 
Haurà de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 

7 EMPLAÇAMENT DELS COMPTADORS (BT-16) 

 

Col.locació  
 
 
 
Ubicació 

- De forma concentrada en armari o local 
- De forma individual →per a un únic usuari independent o 
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt (Caixa de 
protecció i mesura)  

- Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o 
primer soterrani 

- Més de 12 plantes: concentració per plantes intermèdies. 
(Cada concentració comprendrà els comptadors de 6 o 
més plantes) 

- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre 
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16  

 Característiques 
generals 

- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria) 
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.  
- No pot servir de pas a altres locals.  
- Ha de disposar de ventilació i il.luminació suficient 
- A l’exterior es col.locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B 
- Alçada de col.locació dels comptadors:  

h ≥ 0,25m des del terra (part inferior)    
h ≤ 1,80m alçada de lectura del comptador més alt 

- Per a un nombre de comptadors  ≤ 16 → armari  
> 16 → local 

 Local   Característiques particulars  Armari Característiques particulars 
  

0.200.20

 

- Alçada mínima 2,30 m 
- La paret suport dels 
comptadors tindrà una 
resistència ≥ a la d’una paret 
de maó foradat de 15 cm 

- Disposarà de bonera quan 
la cota del terra sigui igual 
o inferior a la dels espais 
limítrofs 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
- Encastat o adossat sobre un 

parament de la zona 
comunitària 

- No tindrà bastidors intermedis 
que dificultin la seva  
instal.lació o lectura 

- Comportament davant del foc: 
Paraflames PF ≥ 30 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15) 

 

Pas 
Col.locació 

Per llocs d’ús comunitari o determinant servituds de pas. 
Conductors aïllats en: 
Tub: (encastat, enterrat o en  muntatge superficial) Dext ≥ 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
Es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 DI i en locals 
sense partició un tub per cada 50m2 de superfície. 
Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
Conductes tancats d’obra: Dimensions mínimes 

 AMPLADA (m) del conducte d’obra  
segons profunditat de col.locació (P) 

DERIVACIONS Fins a 12 13-24 25-36 36-48 
P=0,15 m una fila 0,65 1,25 1,85 2,45 
P=0,30 m dos files 0,50 0,65 0,95 1,35 
      

 Característiques  
dels conductes 
tancats d’obra 
verticals 
 

Seran d’ús exclusiu, RF-120, sense corbes ni canvis de 
direcció, tancats convenientment i precintables.  
Aniran encastats o adossats al forat de l’escala o zones 
d’ús comú. 
Cada tres plantes, com a mínim, es disposarà 
d’elements tallafocs i tapes de registre. 
Tapes de registre: 
- Ubicació:  part superior a ≥ 0,20m del sostre 
- Característiques   - RF ≥ 30 

- Ample > Ample de la canal  
- Alçada  ≥ 0,30m 

 

- Comportament al foc: local de risc especial baix segons CPI-96 
(tancaments RF-90, porta RF-60) i parets MO i terres M1 

- A més dels comptadors, el local podrà contenir: 
∗ Equip de comunicació i gestió de dades a instal.lar per Companyia 
∗ Quadre General de Comandament i Protecció dels serveis comuns 

≥ 1,50m 

Porta 0,70 x 2,00m 21B 

21B 

recomanable ≥ 1,50m 

 0,45  
recomanable 16A+T

E 

E

≥ 1,50m 

0,70 ≥ 
1,

10
 



ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

(1) Els cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1 
(2) La instal.lació de calefacció per terra poden instal.lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta 

metàl.lica connectada a una connexió equipotencial local suplementària segons apartat 2.2 de la ITC BT-27 
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11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 

 
Col.locació: Immediatament abans dels altres dispositius generals de comandament i protecció, en compartiment independent i 

precintable. Aquesta caixa es podrà col.locar en el mateix Quadre de l’habitatge 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17) 

 
Col.locació: En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Alçada  entre 1,40m i 2,00m  

En locals comercials, el més a prop possible d’una porta d’accés d’aquests. Alçada de col.locació ≥ 1,00m 
En locals d’ús comunitari o pública concurrència → no accessibles al públic. 

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
   

Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per 

 
- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
  Limitat per 

 

- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per 

 
- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

 

 
 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60

 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

   

 UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 

 VOLUM 0 Mecanismes (1) 
Altres aparells fixos (2) 

No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal.lats en ell. 

 

VOLUM 1 Mecanismes (1) 
 
Altres aparells fixos (2)  

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal.lada fora dels volums 0, 1 i 2. 
Aparells alimentats a MBTS   (12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor 
 ≤ 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 

 

VOLUM 2 Mecanismes (1) 
 
 
 
Altres aparells fixos (2) 

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal.lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal.lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 

 VOLUM 3 Mecanismes (1) 
 
 
Altres aparells fixos (2) 

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41 
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MEMÒRIA INSTAL·LACIÓ DE GAS 

1.-OBJECTE 
 
És objecte del present projecte definir les característiques tècniques i dimensionals dels elements 
receptors i de la xarxa de distribució interna 
 
2.-ACTIVITAT DE L’EDIFICI 
 
L’activitat desenvolupada en aquest establiment és edifici plurifamiliar entre mitgeres. 
 
3.-REGLAMENTACIÓ 
 
Per la redacció del present projecte s’ha tingut en compte les següents normes: 
 

• Reglament General de Servei Públic de Subministrament de Gasos Combustibles, aprovat 
pel Decret 2913/73, de 26 d’octubre (BOE del 21-11-73 i 20-02-84) 

 
• Instrucció sobre documentació i posta en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles aprovat per Ordre del 17-12-85 (BOE del 09-01-86) 
 
• Normes bàsiques d’instal·lacions de gas en edificis habitats, aprovada per Ordre de 29-03-

74 (BOE del 30-03-74) d’ara endavant NBIGEH. 
 
• Reglament de xarxes i escomeses de cobustibles gasosos, aprovat per Ordre de 26-10-83 

(BOE 08-11-83) i llurs instruccions Tècniques Complementàries ITC-MIG. 
 

• Reglament d’aparells per utilitzar cobustibles gasosos, aprovat per Decret 1651/74, de 7 de 
març (BOE 20-06-74) 

 
• Norma UNE 60601:2000 i UNE 100020/IM:1999. 

 
• Reglaments d’instal·lacions tèrmiques en els edificis Normes RITE 31/07/98 i les seves 

normes UNE de referència. 
 

• Reglaments d’instal·lacions en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials. 
Reial Decret 1853/1993 de 22 d’ octubre. (BOE del 24/11/93) i les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
4.-CARACTERÍSTIQUES DEL GAS 
 
Segons les dades proporcionades per Gas Natural, empresa subministradora, el gas a utilitzar té les 
següents característiques: 
 
  - Naturalesa:   Gas natural 
  - Poder calorífic (PCS) 10.500 Kcal/Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.-XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERNA 
 
La distribució interna es realitza únicament per la sala de calderes. 
Els receptors instal·lats són els següents: 

 
RECEPTORS     kcal/h  Consum m3/h 
 
Caldera calefacció i A.C.S.   26.600   2,53 
Encimera-Forn      5.000   0,48 
 

El consum previst de gas és: 
        3,01 m3/h 

S’ha estimat un coeficient d’ús de: 1 
 
6.-DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ INTERNA 
 
En el plànol de planta que s’adjunta, es grafia la canonada que alimenta els receptors de sala de 
calderes. 
Els diàmetres de les conduccions de gas s’han de calcular aplicant la fòrmula de Renouard lineal, 
essent la velocitat del gas a < 20m/s, tant a la xarxa com a l’escomesa. 

 
Per a baixa pressió: 
 
 
    D=4,82 � ((232.000 SLQ)1,82/Pa-Pb)) 

 
Essent: 
 
Pa: Pressió absoluta a l’origen (Kg/cm2) 
Pb: Pressió absoluta a l’extrem (Kg/cm2) 
S: Densitat relativa del gas (gas natural : 0,62). 
L: Longitud equivalent en m. 
D: Diàmetre en mm. 
Q: Cabal del gas en Nm3/h. 
 
El dimensionat de la canonada queda reflexat en l’annex adjunt i les seves característiques són les que 
es detallen en la taula adjunta. 
Alimentació caldera: 
- Tub de coure soldadura forta Cu 24/26 ajustant-se a la Norma UNE 60305/83. 
 
Les unions es realitzen mitjançant soldadura forta i en la seva instal·lació s’observen les prescripcions 
de la NBIGEH i particularment les següents: 

- no s’instal·laran en contacte amb conduccions de vapor d’aigua calenta o electricitat guardant 
en els paral·l3lismes les distàncies mínimes segons el reglament. 

- En els passos a través d’envans, el tub es protegirà amb beina d’acer galvanitzat segellada en 
els extrems. 

 
 
 
 
 
 
 
 



7.-INSTAL·LACIÓ I CONNEXIO D’APARELLS 
 
Els aparells de consum de gas que estan instal·lats a la sala de calderes són: 

 
CALDERA: 
 
Marca:    ROCA 
 
Model:    VICTORIA 20 o similar 
 
Pot. Calorífica útil:  8,10KW 
 
Capacitat acumulació: 100 l 
 
 

8.-ENTRADA D’AIRE PER LA CALDERA 
 
Ubicació de caldera: 

 
Secció mínima:  S= 5x90= 450 cm2 

 
9.-EVACUACIÓ DE PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ 
 
El sistema d’evacuació de fums de la caldera es realitza per un conducte independent cap a l’exterior. 
Està degudament dissenyat per evitar en cap moment els gasos produïts per la combustió puguin 
emmagatzemar-se dins de la sala d’energies. 
 
10.-PROVES D’ASSAIG 
 
Es fan les proves de resistència i estanqueitat la pressió de 5Kg/cm2 i el temps de 24 h 
 
Les proves de resistència i estanqueitat es faran segons les normes vigents de la instal·lació, tenint en 
compte que la prova d’estanqueitat es farà amb nitrogen i tindrà una durada mínima de 24h. 
 
11.-RECOMANACIONS I INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT 
 
Línia de distribució inferior 
Estan incloses les canonades amb els seus accessoris compresos entre la vàlvula de sortida de 
l’Estació de Regulació i Mesura i la vàlvula d’entrada al grup de regulació dels cremadors, o en el 
seu defecte, a la primera vàlvula d’aquests. 
 
Grup de regulació 
Estan incloses les canonades, aparells i dispositius de seguretat compresos entre la vàlvula final de 
les Línies de Distribució Interior i l’entrada al tren de vàlvules cremador, essent la seva finalitat la 
de filtrar, regular i mantenir la pressió del gas en els límits de funcionament del mateix. 
 
Xarxa de distribució 
Les canonades vistes seran de coure amb soldadura forta. 
Les canonades no s’han d’encastar en els murs. Ni parets ni han de creuar soterranis, ni recintes poc 
ventilats. 
No es col·locaran tubs en llocs exposats a cops, o en cas contrari s’enfundaran amb un tub d’acer 
resistent. En trams horitzontals la distància mínima al terreny serà de 5 cm. Els tubs no discorreran 
per les proximitats de boques d’aireació o lluernes. A l’exterior i en locals humits, la distancia 



mínima a la paret serà de 2 cm. Al travessar les parets es protegirà el tub amb una funda d’acer. La 
franquícia mínima serà de10 mm. I el buit s’omplirà amb massilla plàstica. A l’interior de les 
fundes no poden haver-hi unions de tubs. 
 
Els tubs se subjectaran a les parets i altres elements fixes de la construcció mitjançant grapes. La 
distància entre aquestes no serà superior d’1,8 m en tubs d’acer de15 mm i 2,5 m per als de 
diàmetre superior. Les unions roscades es segellaran amb teflon o similar. Els tubs d’acer portaran 
una capa de pintura de protecció abans de d’identificació. 
 
Si les conduccions es realitzen utilitzant canals, aquestes permetran l’accés a la conducció en tota la  
seva longitud. Totes les entrades i sortides de les conduccions que no es trobin en servei es 
protegiran amb tancaments hermètics,  quedant prohibides les obturacions provisionals, a menys 
que s’efectuïn amb caràcter d’emergència per eliminar perills imminents. 
 
Els tubs de protecció de gas han de distar, com a mínim, 30 cm de les preses de corrent  i dels 
interruptors a menys que aquests siguin antideflagrants. 
 
S’evitarà el pas de les conduccions a través de soterranis o llocs amb el sòl a nivell inferior al del 
carrer, excepte els casos autoritzats pel Servei  Territorial d’indústria competent. 
 
Aparells de consum 
Els aparell han de ser de tipus homologat i han de portar la placa de característiques, comprovant-se 
per l’empresa instal·ladora que són els adequats pel servei al que se’ls destina. Tots els aparells de 
calefacció d’aigua han de ser fixes. Els locals on estiguin instal·lats els aparells deuen complir les 
Normes Bàsiques d’Instal·lacions de Gas en Edificis Habitats. 
 
S’ha de comprovar anualment que totes les seguretats dels aparells funcionen correctament. 
S’han de comprovar periòdicament les conduccions de combustió dels cremadors. 
 
En aparells de consum de tipus discontinu, es tancarà la vàlvula d’entrada de gas als mateixos cada 
vegada que es produeixi la seva parada. 
 
Independentment d’aquestes recomanacions, es convenient recordar que, segons l’article 3.8 de 
l’Ordre Ministerial del 17 /12/85 (BOE num. 8 del 9/01/86), es responsabilitat de l’usuari el 
manteniment de les seves instal·lacions. 
  
Manteniment i funcionament 
Si es necessari realitzar alguna soldadura s’haurà d’inertitzar prèviament la canonada amb nitrogen. 
Si l’usuari de la instal·lació té contractat el servei de manteniment amb una entitat adequada, ha 
d’avisar-la amb urgència de l’averia en quan aquesta es detecta. 
 
La falta de gas en els aparells de consum pot ser a conseqüència dels següents factors: 

- Obstrucció dels filtres dels reguladors de pressió o d’aquells aparells que els incorporen. 
- Obstrucció dels injectors.  
- Es comprovarà si s’han obert totes les claus de pas de gas fins aquell aparell. 
 

Els aparells de consum han de fer-se revisar periòdicament i sempre d’acord amb les instruccions 
del fabricant. 
Els aparells bruts o mal mantinguts poden produir monòxid de carbó en la combustió, gas altament 
tòxic. 
 
S’observarà que la flama sigui viva i blava, el que indica una bona combustió. Per contra la flama 
amb punt vermellosa i groga indica combustió defectuosa i per tant manca de seguretat i rendiment. 



MUNTANT 3º-2ª
Sortida comptadors A-B 17,49 20,99 3,01 37,19 2,50 17,18 20 22 1,22 35,97 2,54
Derivació - Caldera B-C 2,10 2,52 2,53 35,97 0,50 14,48 16 18 0,31 35,66 3,34
Derivació - Encimera B-D 1,70 2,04 0,48 35,97 0,50 7,37 8 10 0,34 35,63 2,51

CONSUM APARELLS
CONSUM 
(kcal/h)

CABAL 
(m3/h)

ENCIMERA-FORN 11,60 kW 5000 0,48

densitat gas 0,63
Caldera mixte 13l  30,09kw 26600 2,53 poder calorific gas 10.500 kcal/m3

PRESSIÓ INICIAL 50 mbar



Tram
Longitud real 

(m)

Longuitud 
equivalent 

(m)

Cabal de gas 
(m3/h)

Presió 
inicial 
(mbar)

Dif. Presió 
admisible 

(mbar)

Diàmetre 
de càlcul 

(mm)

Diàmetre 
comercial 

interior

Diàmetre 
comercial 
exterior

Dif. Presió 
de càlcul 
(mbar)

Presió 
final 

(mbar)

Velocitat 
màxima 
(<20m/s)

TUB D'ALIMENTACIÓ
TOTAL consum simultani 7,15 8,58 18,06 50 25 17,41 20 22 12,81 37,19 15,21

MUNTANT 1º-1ª
Sortida comptadors A-B 17,50 21,00 3,01 37,19 2,50 17,18 20 22 1,20 35,99 2,54
Derivació - Caldera B-C 1,00 1,20 2,53 35,99 0,50 12,41 13 15 0,41 35,58 5,06
Derivació - Encimera B-D 1,60 1,92 0,48 35,99 0,50 7,28 8 10 0,32 35,67 2,51

MUNTANT 1º-2ª
Sortida comptadors A-B 17,90 21,48 3,01 37,19 2,50 17,26 20 22 1,23 35,96 2,54
Derivació - Caldera B-C 2,10 2,52 2,53 35,96 0,50 14,48 16 18 0,31 35,65 3,34
Derivació - Encimera B-D 1,70 2,04 0,48 35,96 0,50 7,37 8 10 0,34 35,62 2,51

MUNTANT 2º-1ª
Sortida comptadors A-B 20,32 24,38 3,01 37,19 2,50 17,72 20 22 1,42 35,77 2,54
Derivació - Caldera B-C 1,00 1,20 2,53 35,77 0,50 12,41 13 15 0,41 35,37 5,06
Derivació - Encimera B-D 1,60 1,92 0,48 35,77 0,50 7,28 8 10 0,32 35,45 2,51

MUNTANT 2º-2ª
Sortida comptadors A-B 23,14 27,77 3,01 37,19 2,50 18,21 20 22 1,62 35,58 2,54
Derivació - Caldera B-C 2,10 2,52 2,53 35,58 0,50 14,48 16 18 0,31 35,26 3,34
Derivació - Encimera B-D 1,70 2,04 0,48 35,58 0,50 7,37 8 10 0,34 35,23 2,51

MUNTANT 3º-1ª
Sortida comptadors A-B 23,54 28,25 3,01 37,19 2,50 18,27 20 22 1,64 35,55 2,54
Derivació - Caldera B-C 1,00 1,20 2,53 35,55 0,50 12,41 13 15 0,41 35,14 5,06
Derivació - Encimera B-D 1,60 1,92 0,48 35,55 0,50 7,28 8 10 0,32 35,23 2,51
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Wx = modul de secció
e = espesor
h 1 = Alçada part plana
h = Alçada perfil
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�
����������� �� �����"� ������������������������!���
�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.�����
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

2����0.3��'��
'����.!��'�
24���0.3��/�!.0���5.53��'��
'4����.!��/�!.0���3.!0�'
6/��24
����5.53�'���/!��������
7	�
�������	
����������³

#�	� ����-,������8�,�9��������6��0��� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/����5.53�':��/�!�������
�	��
��0����;����0!!.���	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!�����!����	�
���.5+/�!3�����3.����	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0���������
0����5.����

9��1�����6��0��
�/����2��/�!������
�0����0.3��/�!�������
��0���!�+0.!���	
�����!�.+0��	
��
8������/��*�
?��!��!�.+0��.���
����!�.������A�5.���� NO Cumpleix

9��1�5���6�0��������������/�!�.3���	
��

8��!��!.�!��.���
�5���.53����<�5.���� OK

1��2��3��4�

2.13 x1.5 =3.19 T

T= 4.05 T

T= 6.10 T
3.19 T

0.9 T/ml
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�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"��0.00���
�,��/���� ���"��*
����
)�����1����

"������������#��$���

B���3���
�,���.3�'
�,
2����!�.!��'��
'����.0��'�
24���!�.!��/�!.0���!0.����'��
'4����.0��/�!.0���3.+5�'
6/��24
����!0.���'���/!��������
7	�
�������	
����05����³

#�	� ����-,������8�,�9��������6��0��� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/����!0.���':��/�!�������
�	��
��0����;���������	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!�����0����	�
��!.�5/�������0!.0���	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
�����000��
�����!�.3���

9��1�����6��0��
�/����2��/�!������
�0����!�.!��/�!�������
��0���!000.3��	
�����!0.00��	
��
8������/��*�
?��!��!0.00�0.00�
����!0.3�����A�!�.3��� NO Cumpleix

9��1�����6�+5�������������/�!�.33��	
��

8��!��!.!0�0.00�
����!�.0����<�!�.3��� OK

T= 6.52 T

3.97 T 2.15 x 1.5 = 3.22 T
T= 5.93 TQP
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�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"��0.00���
�,��/���� ���"��*
����
)�����1����

"������������#��$���

2����!�.!��'��
'���5.+��'�
24���!�.!��/�!.0�����.!3��'��
'4���5.+��/�!.0���!�.�5�'
6/��24
������.!3�'���/!��������
7	�
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����3�����³

#�	� ����-,������8�,�9��������6�!�3�����-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/����!�.!��':��/�!�������
�	��
�!�3����;�����!3��	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!����5+����	�
��!.�/��3�����!.����	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
�����000��
������!�.3���

9��1�����6�!�3��
�/����2��/�!������
!�3����!�.!��/�!�������
�!�3���!�+3.5!��	
�����!�.+3��	
��
8������/��*�
?��!��!�.+3�0.00�
����!�.�0����<�!�.3��� OK

8.64 T

T= 8.72 T

T= 8.55 T
5.76 x 1.5 = 8.64 T
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�
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�������������� ����������!�������
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�,��/���� ���"��*
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"������������#��$���

2����+.+��'��
'����.!5�'�
24���+.+��/�!.0���!!.�!��'��
'4����.!5�/�!.0����.�+�'
6/��24
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7	�
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#�	� ����-,������8�,�9����5���6�0������-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/����!!.�!�':��/�!�������
�	��
�0�����;����!����	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!�����!5���	�
��!.�!/���.0���!5�.3���	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������#�5����������/6780

8�$/�*
0�����+���
�0����+.����

9��1�5���6�0���
�/����2��/�!������
0�����+.+��/�!�������
�0����!��5.����	
�����!�.�5��	
��
8������/��*�
?���.5��!�.�5��.+��
�5��0.05����<�+.���� OK

T= 4.18 T

(2.43 + 3.15) x 1.5 = 8.37 T
T= 4.18 T
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�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.�����
�,��/���� ���"��*
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"������������#��$���

B����.5����/�!0���
��/��.!0����.����
�,���.���'
�,
!�!.�!�/�!.0���!.0!�'
��!.�0�'
��!.�!�/�!.0���!.0!�'
2����0.���'��
'����.!!�'�
24���0.���/�!.0���+.53��'��
'4����.!!�/�!.0����.!��'
6/��24
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%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/����+.53�':��/�!�������
�	��
��0����;������5.5!��	
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'�,,� �=�'4���>!�
���/?!�����!!���	�
���.5+/�!3�����5.����	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0���������
�0����5.5���

9��1�����6��0��
�/����2��/�!������
�0����0.���/�!�������
��0���!�50.55��	
�����!�.50��	
��
8������/��*�
?��!��!�.50��.���
����!!.35����A�5.5��� NO Cumpleix

9��1�5���6�0��������������/�3.+��	
��

8��!��3.+��.��
�5���.+�����<�5.5��� OK

T= 3.33 T

QP
1

T= 4.11 T

2 3
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"������������#��$���

B����.5����/�!0���
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�,���.���'
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C!3��.���/�!.0����.��'
C!+��.5�/�!.0���!.��'
2�����.�0�'��
'����.3��'�
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'4����.3��/�!.0����.�5�'
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%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/�����.�+�':��/�!�������
�	��
��+5���;�����3!��	
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�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!�����3����	�
���.5!�/�!+.0��������	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0�����+0��
�0����+.0���

9��1�����6��+5�
�/����2��/�!������
�+5����.�0�/�!�������
��+5��!0�5.+5��	
�����!0.�5��	
��
8������/��*�
?��!��!0.�5��.+0�
����3.+�����A�+.0��� NO Cumpleix

9��1�����6��0�������������/�!���	
��

8��!��!���.+0�
����+.������<�+.0��� OK

T= 2.92 T

QP
J19 J17

T= 2.61 T
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�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0�����!���
�0����5.����

9��1�����6��!��
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����!!.03����A�5.���� NO Cumpleix

9��1�����6��+5������������/�!�.�!��	
��

8��!��!�.�!��.!��
����5.!�����<�5.���� OK

T= 2.05 T

Q 
1.1 x 1.5 = 1.65 T

T= 2.05 T
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2�����.5��'��
'����.05�'�
24����.5��/�!.0���!�.����'��
'4����.05�/�!.0����.5+�'
6/��24
����!�.���'���/!��������
7	�
�������	
�����30.�!���³

#�	� ����-,������8�,�9��������6������� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/����!�.���':��/�!�������
�	��
������;������!��	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!�����05���	�
���.3��/���.5������.�0��	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0���������
�0����5.����

9��1�����6�����
�/����2��/�!������
�������.5��/�!�������
������!0�+.0!��	
�����!0.�5��	
��
8������/��*�
?��!��!0.�5��.���
�����!�.0�����A�5.���� NO Cumpleix

9��1�5���6�0��������������/�!�.����	
��

8��!��!�.����.���
�5��+.30����<�5.���� OK

 J19 = 2.58 x 1.5 = 3.87 T
Q 1

Q PARET
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�
����������� �� �����"� ������������������������!���
�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.�����
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

B��!.+���/�+���
����!!.3���
�,���!.!3�'
�,
2�����.55�'��
'����.�!�'�
24����.55�/�!.0����.����'��
'4����.�!�/�!.0����.3!�'
6/��24
�����.���'���/!��������
7	�
�������	
����!�����³

#�	� ����-,������8�,�9��������6��!��� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/�����.���':��/�!�������
�	��
��!���;�����!3��	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!������!���	�
���.+0�/�!0.3����!5.+5��	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0���������
�0����5.5���

9��1�����6��!��
�/����2��/�!������
�!�����.55�/�!�������
��!���!��0.5��	
�����!�.����	
��
8������/��*�
?��!��!�.����.���
����!�.������A�5.5��� NO Cumpleix

9��1�����6��0�������������/�5.!���	
��

8��!��5.!���.��
�!���.0+����<�5.5��� OK

T= 2.61 T

Q T= 2.61 T
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�
����������� �� �����"� ������������������������!���
�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.50�D��.!�����.30���
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

B��!.50���/�+���
����!�.30���
�,��!.�30�'
�,
2!����.���'��
2����!.+�0�'��
'���1!.�!�'�
'����.!��'�
24!����.���/�!.0����.��0��'��
24����!.+�0�/�!.0����.�0��'��
'4!���1!.�!�/�!.0���1�!.0��'
'4�����.!��/�!.0����.��'
6/��24!
�����.��0�'���/!��������
7	�
�������	
������.5���³

#�	� ����-,������8�,�9���!����6���.���� ���-��,��/
6/��24�
�����.�0�'���/!��������
7	�
�������	
����!�!.3����³

#�	� ����-,������8�,�9���!����6�!!+��� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24!�
�6/�����.��0�':��/�!�������
�	��
���.���;���!550.3���	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!����1!0����	�
���.���/�!�.0���!3�.�!��	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

�4��24��
�6/�����.�0�':��/�!�������
�	��
�!!+��;�������.30��	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!����������	�
���.�0�/�+.0���3�5.!0��	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0�����50��
�0����0.+���

9��1!����6���.��
�/����2!�/�!������
��.�����.���/�!�������
���.���!�0+.���	
�����!�.0+��	
��
8������/��*�
?��!��!�.0+��.50�
!���!�.�����A�0.+��� NO Cumpleix

9��1!����6�0�.+������������/�+.5���	
��
8��!��+.5���.50�
!���0.������<�0.+����������→→→→	�* OK

8�$/�*
0�����!���
�0����5.����

9��1!����6�!!+�
�/����2��/�!������
!!+���!.+�0�/�!�������
�!!+��!0�5��	
�����!0.�5��	
��
8������/��*�
?��!��!0.�5��.!��
!����!.!�����A�5.���� NO Cumpleix

9��1�����6��!�������������/�5.����	
��
8��!��5.����.!�
�����.3�����<�5.���������→→→→	�� OK

T= 2.13 T

T= -1.01 T

T= 2.59 T
7 KN/m²

J15 J11
J12J16

T= -3.17 T
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�
����������� �� �����"� ������������������������!���
�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.!����
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

2�����.+��'��
'����.�0�'�
24����.+��/�!.0����.�5��'��
'4����.�0�/�!.0����.3+�'
6/��24
�����.�5�'���/!��������
7	�
�������	
����!0+���³

#�	� ����-,������8�,�9���!5���6�!�!��� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/�����.�5�':��/�!�������
�	��
�!�!���³����0����	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!������0���	�
���.�3�/�!�.�����+�.����	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0�����!���
�0����5.����

9��1!5���6�!�!�
�/����2��/�!������
!�!����.+��/�!�������
�!�!��!�53.����	
�����!�.5���	
��
8������/��*�
?��!��!�.5���.!��
!5��!0.++����A�5.���� NO Cumpleix

9��1�����6��+5������������/�3.+5��	
��

8��!��3.+5��.!�
����+.�+����<�5.��������� OK

T= 2.65 T

7 x1.85 =1.295 T/ml T= 2.65 T
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�
����������� �� �����"� ������������������������!���
�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.0���D�.!�������.�����
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

B��!.50���/�+���
����!�.30���
�,��!.�30�'
�,
2!����.�0�'��
2����!.5�'��
'�!��1!.�!�'�
'������.!��'�
'������.03D�.!+�'���0.+��'
24!����.�0�/�!.0����.�+0��'��
24����!.5�/�!.0����.+��'��
'4!���1!.�!�/�!.0���1�!.0��'
'4�����.!��/�!.0����.��'
6/��24!
�����.�+0�'���/!��������
7	�
�������	
����!����³

#�	� ����-,������8�,�9���5���6�!3.0��� ���-��,��/
6/��24�
�����.+�'���/!��������
7	�
�������	
����!�����³

#�	� ����-,������8�,�9���!����6�!!+�� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24!�
�6/�����.�+0�':��/�!�������
�	��
�!3.0��;���!3����	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!����!0����	�
���.���/�!�.0���!3�.�!��	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

�4��24��
�6/�����.+�':��/�!�������
�	��
�!!+��;������+��	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!����������	�
���.�0�/�+.0���3�5.!0��	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0�����0���
�0����0���

9��15���6�!3.0�
�/����2!�/�!������
!3.0����.�0�/�!�������
�!3.0��!�5�.�0��	
�����!�.5���	
��
8������/��*�
?��!��!�.5���.0��
5��!�.�!����A�0��� NO Cumpleix

9��1!����6���.�������������/�+.����	
��
8��!��+.����.0��
!����.�����<�0����������→→→→	�: OK

8�$/�*
0�����!���
�0����5.����

9��1!����6�!!+�
�/����2��/�!������
!!+���!.5�/�!�������
�!!+��!0�5.����	
�����!0.�5��	
��
8������/��*�
?��!��!0.�5��.!��
!���!�.!0����A�5.���� NO Cumpleix

9��1�����6��!�������������/�5.�!��	
��
8��!��5.�!��.!�
����+.������<�5.���������→→→→	�% OK

T= 0.8 T

Q= 1.295 T/ml T= 2.15 T
T= 2.43 T

T= 3.15 T
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�
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�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.50���
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

B��!.!����/�+���
����+.+���
�,����.++�'
�,
2�����.+5�'��
'����!.!�'�
24����.+5�/�!.0���!.!+�'��
'4���!.!�/�!.0��!.�0�'
6/��24
����!.!+�'���/!��������
7	�
�������	
�����0���³

#�	� ����-,������8�,�9���!����6�0�.+�� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/����!.!+�':��/�!�������
�	��
�0�.+���³����!�5��	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!����!!����	�
���.0!�/�3�����3.�0��	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0�����50��
�0����0.+���

9��1!����6�0�.+�
�/����2��/�!������
0�.+����.+5�/�!�������
�0�.+��!��0.30��	
�����!�.����	
��
8������/��*�
?��!��!�.����.50�
!����.+�����A�0.+��� NO Cumpleix

9��1!����6�5!.3������������/�3.0���	
��

8��!��3.0���.50�
!����.55����<�0.+��� OK

Q =7 x1.10 =7.7 KN/ml =  0.77 T/ml

T= 1.1 T

T= 1.1 T
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#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.�0���
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

B!���.�����/�+���
����!0.�!���
�,���!.0��'
�,
B���!.50���/�+���
����!�.30���
�,���!.�30�'
�,
2�����.!��'��
'����.05�'�
24����.!��/�!.0����.����'��
'4����.05�/�!.0����.5+�'
6/��24
�����.���'���/!��������
7	�
�������	
����!�����³

#�	� ����-,������8�,�9���!5���6�!�!��� ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/�����.���':��/�!�������
�	��
�!�!���³���!35+��	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!�����05���	�
���.�3�/�!�.�������.����	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0������0��
�0�����.+���

9��1!5���6�!�!�
�/����2��/�!������
!�!����.!��/�!�������
�!�!��!���.35��	
�����!�.����	
��
8������/��*�
?��!��!�.����.�0�
!5��5.������A��.+��� NO Cumpleix

9��1�����6��!�������������/�3.30��	
��

8��!��3.30��.�0�
����0.05����<��.+��� OK

T= 2.58 T

Q1

Q2

T= 2.40 T
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�
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�
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�
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*,-��"��!.�����
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"������������#��$���

B��5�/�!.����!�.5���
�,���!.�5�'
�,
2�����.�!�'��
'���!.���'�
24����.�!�/�!.0����.����'��
'4���!.���/�!.0���!.0��'
6/��24
�����.���'���/!��������
7	�
�������	
���������³

#�	� ����-,������8�,�9���!����6���.�����-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/�����.���':��/�!�������
�	��
���.����;���!5!�.5���	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/?!����!�����	�
���.�0/�+.0������.����	
��<�!0�!�	
�������������	
���
�@�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0����!����
�0�����.����

9��1!����6���.��
�/����2��/�!������
��.�����.�!�/�!�������
���.����!!35��	
�����!!.35��	
��
8������/��*�
?��!��!!.35�!.���
!����.������<�.���� OK

Q =8 KN/m² x1.6 =12.8 KN/ml =  1.28 T/ml
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Q2
8.55 x 1.5 = 12.82 T T= 6.43 T
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8.64 T

T= 8.72 T

T= 8.55 T
5.76 x 1.5 = 8.64 T

J10 =2.16 x 1.5 = 3.24 T
Q paret = 0.9 T/ml
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T= 4.18 T

(2.43 + 3.15) x 1.5 = 8.37 T
T= 4.18 T

T= 1.99 T

J14 J19 J15

T= 3.14 T



�������������	�

��������������	:

��������������������������

���������������������������������������������������
�
���������������� ���	���������������������������!���
�
����������� �� �����"� ������������������������!���
�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.�����
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

C!����.�5��/�!.0����.���'
C�����.���'
2�����.���'��
'����.�0�'�
24����.���/�!.0���0.!3��'��
'4����.�0�/�!.0����.0��'
6/��24
����0.!3�'���/!��������
7	�
�������	
���������� ³

#�	� ����-,������8�,�9��������6��!���  ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/����0.!3�':��/�!�������
�	��
��!����;������0.����	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/? !������0���	�
���.+0�/�!0.3���!3+��	
��<�!0�!�	
�������������	
���
� @�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0���������
�0����5.����

9��1�����6��!��
�/����2��/�!������
�!�����.���/�!�������
��!���!�!�.5���	
�����!�.!���	
��
8������/��*�
?��!��!�.!���.���
����!�.�0����A�5.���� NO Cumpleix

9��1�����6��0�������������/�3.++��	
��

8��!��3.++��.���
����+.!5����<�5.���� OK

�������������	�

��������������	8���	;

��������������������������

���������������������������������������������������
�
���������������� ���	���������������������������!���
�
����������� �� �����"� ������������������������!���
�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"��0.0����
�,��/���� ���"��*
����
)�����1����

"������������#��$���

B��!.+�/�+���
����!!.3���
�,��!.!3�'
�,
2�����.0��'��
24����.0��/�!.0����.+0��'��
6/��24
�����.+0�'���/!��������
7	�
�������	
���������� ³

#�	� ����-,������8�,�9��������6��+5��  ���-��,��/

%��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
�����00���
������!�.+0���

9��1�����6��+5�
�/����2��/�!������
�+5����.0��/�!�������
��+5��!�!5��	
�����!�.!5��	
��
8������/��*�
?��!��!�.!5�0.0�
������.������A�!�.+0��� NO Cumpleix

9��1�����6����������������/�!�.!5��	
��

8��!��!�.!5�0.0��
����!!.5�����<�!�.+0��� OK

Q

T= 1.40 T
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T= 2.35 T
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T= 2.65 T

7 x1.85 =1.295 T/ml T= 2.65 T
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Pel tema de solució constructiva s'agafa el perfil que arriva J6  IPN-240

�������������	�

��������������	�8

Pel tema de solució constructiva s'agafa el perfil que arriva J7  IPN-240

T= 2.16 T

T= -3.15 T

T= 2.3 T

T= 0.28 T

Q
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T= 2.22 T

Q T= 2.22 T
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Pel tema de solució constructiva s'agafa el perfil que arriva J18  IPN-240

�������������	�

����������������

��������������������������

���������������������������������������������������
�
���������������� ���	���������������������������!���
�
����������� �� �����"� ������������������������!���
�
#�����$���	��"%&����������������������������������������
�
'(')*������������������������������������������������������+���
�

�������������� ����������!�������

*,-��"���.!����
�,��/���� ���"��*
0���
)�����1����

"������������#��$���

B���.5����/�+���
�����.�����
�,���.��'
�,
2�����.30�'��
'����.�0�'�
24����.30�/�!.0����.����'��
'4����.�0�/�!.0����.�+�'
6/��24
�����.���'���/!��������
7	�
�������	
����!+���� ³

#�	� ����-,������8�,�9��������6��!���  ���-��,��/

%��&'#�&(���)�
�4��24�
�6/�����.���':��/�!�������
�	��
��!����;������0��	
���<�������	
�� OK

'�,,� �=�'4���>!�
���/? !������+���	�
���.+0�/�!0.3����0+.����	
��<�!0�!�	
�������������	
���
� @�� OK

*��&'#�&(���)�������$���+���,#�������������������-�.��������/�0

8�$/�*
0�����!���
�0����5.����

9��1�����6��!��
�/����2��/�!������
�!�����.30�/�!�������
��!���!�+5.0���	
�����!�.+3��	
��
8������/��*�
?��!��!�.+3��.!��
����!!.03����A�5.���� NO Cumpleix

9��1�����6��+5������������/�!�.�!��	
��

8��!��!�.�!��.!��
����5.!�����<�5.���� OK

T= 2.05 T
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1.1 x 1.5 = 1.65 T
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Per solució constructiva s'agafa perfil IPN-200
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J10 =2.16 x 1.5 = 3.24 T
Q paret = 0.9 T/ml

J14-J10 J15-J11
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T= 3.14 T

J15
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Pel tema de solució constructiva s'agafa el perfil que arriva J6  IPN-240
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Pel tema de solució constructiva s'agafa el perfil que arriva J7  IPN-240

T= 2.16 T

T= -3.15 T

T= 2.3 T

T= 0.28 T
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Pel tema de solució constructiva s'agafa el perfil que arriva J18  IPN-240
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1.1 x 1.5 = 1.65 T
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1Ø 20 c/20 cm

1Ø 12 c/20 cm

6.40 KN/ ml

Ø 10 c/20 cm

Ø 8 c/20 cm
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Q= 2.4 T/m² x1.47 =0.35 T/ml

Q= 2.4 T/m² x0.95 =0.23 T/mlQ= 2.4 T/m² x1.47 =0.35 T/ml



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������� �	
 ��� � 
 � � �� � �
�
�
�



���������	
�����
��	�����

���	����	����	������
��

� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� ��
�� �	���	����������
 	�

������������	
�	��������	���������
��	������������
��	����
�������������	
�������
�����
�	����������	�
��������	������
�	
��
�����	
�������
��	�����������
�����	
�����������������������
�

�����
����������� ����������� ����������
������

�� ���		
������!�	���
�
!�
��������������������
�����	������
�	

!�
�������"��
����
!	��������������#$�%���
���������	�����
�����&
!	����������	
�� ��������#$�%��	�����
�����&
'����������"���
�����	������
�
����������	
��
'�������������
�
����"�	��
������"�(�	�����
�����
'�������������	�
��������	����#)*#+*#,���
����

!	������������
���	
����
����������
�
����������	
�����������	
�
'�������������
�������"�	��
��������
���	
��#)*#+���#,

���	
�����	
��"����
�

!�
������������	�
�����������-�
����.�"�	
�	�������
��-"�	
!	��������
��(���"����
������
���#$
!	������������	
�#$�%�	������������������������������
/������#$&

�� �
"����������		��
!���������������������	�����	
�%��	�����
/����#$&�
!�������������
�������"�	���	
�����%�����������&
!���������"�	���	
�"���
�����	����������	�����������������
�����
�����#$

�� #
�����
����������������"�	���	
�
'����������"�	���	
����"����
�����	�������������������
�����
�����#$

�� ���	����	�
'�������������������������	
���"���������
�
����������	
��
'������������"��(���
���
�������
�
����������	
���%��������#0&
'����������
��(���"����
������
���#$�%��	�������������	
�� �����������
�&
"����������������#$�%��	�����
/���&
'����������"����
��	���	�
�����
���
����
�������	1��2�%�����
������
 ��&
'���������������
��������������	���������	
�������
��

�� �
 �	��
0�
������������
����"����
����
����
�����
�	
�
'��������������	
�
����
�����
�	


���
-�
��*$�
��*����
-�
��
�3�����	
�%������4��"��
�&
5��
��*4������*�������
��3


'�������������
���	���	�����	��
���
���
�3�����	
��	
������������
����%��������
�������
-	���&
����������������		������	1��2

��������������������	����
4���
�������
�

�� ���������$���"���
�
6������	���	
������������ ����

�����	������	
������
#���
���)7���
#���
���)8���
#���
���9����
!	� ���:���
�3�����	
��������������/������"�(�	�����
�����

�	�"�� �
�
������� %
 	��
"�%



��� 	�"��������
��������������"�������
�����
�
����������	
��
;�������
������
��*�����������
����
��������������������3	�
!	�����
�����
��������2���
��	
���
���������
�����	��������	��
!	������
������	�������	��
��������������������	
���	
������
��������������������	
����������

����
���	
�����.������	�����������
����
���	�����
����
!������
#�	
�
�����
������
#�	
�
��2���
��	
���
#��
�����	����"��
�����

�� �����&����
�
4�������

�����	
��
�������
����	
����


#��������
<�	
��������	��

�����	�����	��
�������5��
�

=�����
����
#����������	��
��
�����������	�
����
���

!�������
����
����
�������5��
�

����"�����
�	�
����������	
�����
���������������������

!���
����
�

!�������
�	�
����������	
�����
�	�
�����������
�����
!����	
��

����	���
#��
����;����
;<.�'5���
���"�	
!���
����-�
���

�� 
 �	��	���$��	
�����
�
'��
�����������	�
'��
�������"��
�
�����������

��� �
 ����	�
5�����������	�

�	� ������	�"��

)���#>0;�=�5!0; :��'?0�5!0;���@ A���'?0�5!0;���@
+��!B;4����?0����!06!44?�� C�����0!D�5!0;
,���5#=�0;���@ E��;!44�; )8���?$!4;���0�=�0�6�

9��'?4D�;�F?4�;G� ))���#�=!;!4���
)+��5#!45!�$�=�;�����H==�5!0;�
),��4!<!�;�5!0;�
):��0�;�=�=���?0�
)7�?$!4;>4!�
)E�5?$�=��4��

�?44!�#?06I0����6!�=!��!;�#!���5$�=!����;�<�;�;�

�
�
�������

7��4!'?4J�'?4D�;�

%
 	��
"��%



���������� ��'�	���� ���		
�� �
"����������		�� #
����� ���	����	� ���(�������"�������� �
 �	�� �)������������	��� � ������	�� 	�"�������� �����&����
� #����	�� ��� ��� �
 ����	�

��*��	�������
�
��������	�
��������	��%����.�
�����.�
��-"�	.����.������K�����	�
�����
L��������L&

����*�������������������	
��
�����
�����

����*������������������	���
�
����
���� ��%M�����
�����	�
���������
��
�	��&

��*������	
���������
��	���������������	��
��������

����*������	
���������������
��������
�
�����	��������
������
�


��*��������������������
����������� ��������
��� ����������
���������������

��*����	
�����	
������"����
����

�
����������	
��

��*�!	�����������	��	���	
�������
����2���
�
��������	�������	��
%���
����&

��*�!	����������������	
������
2���
�
��������	�������	�

��*����	
�������������������#$

��*�!	���������
���
�����

��*�!�����������������	�����	
�
N�"����
�����	����N�����
�
���
/����#$�

���*���
���"�	���	
�

���*�'����
�
����	���

���*�'�	���	
��
�������������
�
���
/���

���*�'�����������	�������
������	����%���	
������
���	
�&

���*�!���������������#$�

���*�4�"��(���
���
�����
"����
���#$���#,

���*����������������	
�
�����
�

�����*��������3�����	
�N�
������������
������

�����*�5����
�����
��������
�	
������

���*�!������������
��

���
����N���������

�����*�!���������	��	��
��"����N����������N�"����
��	�����

���*�!���������	
����
�
��
 �����������
�

�����*�'��������
�3�����	
�"�(�	�����
�����

�����*�5����
���������
���
%�	�
�������&

���*���������������		����
��	1��2��������
�

���*�!����������������������������
%����
�������&���%�������������������&

�����*�!��������������
���N�
�	���
������������%��"�N�

���
���&

���*�!�����������2�	
�����	���
%��������������	�&

�����*���������������
�����
�	����������
����
%��	������&

���*�!���������	�
�����������
����"����������
�����%��"���&�%����
��	
�	
���	�� 	����
����������
���
�	
������&

���*��������	�����������������
���������	


���*����������
������	�����
���	��

����+*�����������������	�����

���*�!	�����
�����
������N�
"�������
���������
%��"�N
���
���&

����+*�#�����"����N�����	������
�����
����
�
����	�
�������

���*�#�����	
����	���	
������
2���
�
���N���	�������	��
%���
����&

���*�;�������
����
��*�������
����
����
��������������<�3	��

���*������
�
�����	�����
���	��

���*�������������������������	�.�
���
��.��������������	
������
%����	���&

���*�'�������������
�
�������������	�����	����	
��
�����
�

���*�����������������	�
�����N�
�������N��������

�����*���������������������������	�

���*�����������������	
�������
�������

�����*��������������������	�����
���
�����N�
�M������

���*�!	�����������	���"�(�	��
���	�����

�����*�'��
�����
�	
������N���
�����

�����*���������������
����������	�

���*���������������
������	���
����������

�����*���������������
����	�����������"�(�	��
���	�����

���*�#�	
����%��"����N�

���
���&

���*�4���������
�����"��
���

���*�0�
������������

�	���	����������
 	� 	�,� ���������-�
�
�������. 
 	��
"�



�	
�����
��	����������
�����
 	�

�=;4!�

?$;!0��@�6!�#!45��?��%==��I0��!�.�?�>#���@�
<���#O$=���.�?�>#���@�#�;���!6�'�����<!�0�.�!;�&

��	�����
���������	
�������	�,� ��������

#�����������
 	��

���
��0!D�5!0;
��=!'����@

%
 	��
"�%

��0!D�5!0;

'>�;!4�!�
5?$�=��4�

���$�;���0;!4�?4�

#�<�5!0;�
!0�>�B�;�
#�0;�;�

<!0;�=���@

0?<���?$!4;��;4��;!4�

4!'?4J����?0�?=�6���@�6!�'?4D�;�

��0!D�5!0;�!0�#=�0;��$��B�

#�=�;!4��

�0�;�=�=���?0�

!=!�;4���;�;
���>�

�
�
�������

!06!44?��6!�=���?$!4;�

!06!44?��6!�'?4D�;�

'?45���@�6!�'?4D�;�0?>

�������
���	/"���

������������
 	��

�#>0;�=�5!0;�6!�'?4D�;�

0!;!D���0;!4�?4�6!�=�!6�'���

�?0;4��;���@�6!=���06>�;4��=�

�	� ������	�"��

!�;>6��6!�=�!�;�;���;>�=�6!�=�!6�'�����@

4!�=�;G���@�6!=�#4?D!�;!�$P������!B!�>;�>



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����� � �� � � 	
 � ����	� � � �� � � �

�

�

�



���������	
���������������������
	����
������
����
�����������

������
����
���������������������
��
���
������������������
��
���������	
������
�

���������� Data: �������� � !"# �

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �� �����
��
���

� ��,�-,.� /, �01)&)!2 3 425/01)&)!2 42 $&5)34& )0$0+&% /2) +"+36& 738& 7*%/&4& '2% $&5)3/21)5 42 �� 6/ 3 &+9 %3& 6*/ &
/ 83/ 42 ,�� 6/� &/$ $&525 %2!0+&$+25� )0$5 )%&:2552%5� )0$5 42 )%&:&/21)� '+&)&7*%/25 42 )%2$&++ 4;&/'+ %3&
6*/ & /(13/ 42 <� 6/� 256&+25 4;&66=5� $&%&125 +&)2%&+5� 5>6*+5 3 8&%8& 42 '%*)2663? 42 '*+3&/34&� 6*+"+*6&4& &
)*)& +& 6&%& 28)2%3*% 3 &/&%%&4*%5 6&4& ,� /, 42 7&9&1&� 316+*5*5 )*)5 2+5 2+2/21)5 42 521@&+3)A&63? 1*%/&+3)A&)5
3�2+�)%&15'*%)�&/$�01�%26*%%2!0)�)*)&+�/ 83/�42�,��B/

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �&9&1&�'*5)2%3*% ����� ������ �,���� �-<�C�� �DEDE�DE�D

��������������� ���� !!

, ��,�.,.� /, 
/*%)3)A&63? 43 %3& 42 $&5)34& )0$0+&% /2) +"+36& 738&� 7*%/&4& '2% $&5)3/21)5 42 �� 6/ 4;&/'+ %3& 3 &+9 %3& 6*/
& / 83/ 42 ,�� 6/� &/$ $&525 %2!0+&$+25� )0$5 )%&:2552%5� )0$5 42 )%&:&/21)� '+&)&7*%/25 42 )%2$&++
4;&/'+ %3& 6*/ & /(13/ 42 <� 6/� 256&+25 4;&66=5� $&%&125 +&)2%&+5� 5>6*+5 3 8&%8& 42 '%*)2663? 42 '*+3&/34&
6*+"+*6&4& & )*)& +& 6&%& 28)2%3*% 3 &/&%%&4*%5 6&4& ,� /, 42 7&9&1&� 316+*5*5 )*)5 2+5 2+2/21)5 42 521@&+3)A&63?
1*%/&+3)A&)5

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� ����� �-<�C�� �-<�C�� �DEDE�DE�D

��������������� ���� !!

- F�,����� 0 
10+"+&63? 4;315)&+"+&63? 31)2%3*% 42 +&/'35)2%3&� & +& 5*%)34& 42+ 6*/')&4*% * 42 +;256*/25&� '2% &
50$/3135)%&/21)�42��3172%3*%�&�,�;;

������������"��� ��!!!

� F�,����� 0 
10+"+&63? 4;315)&+"+&63? 31)2%3*% 2+=6)%36&� & +& 5*%)34& 42+5 G0&4%25 2+=6)%365 * 42 +;256*/25&� '2% &
50$/3135)%&/21)�&�$&38&�)2153?�,���BH
��6*/�&�/ 83/

������������"��� ��!!!

. F�,�F��� 0 
10+"+&63? 4;315)&+"+&63? 31)2%3*% 42 !&5� & +& 5*%)34& 42+ 6*/')&4*% * 42 +;256*/25&� '2% & 50$/3135)%&/21) 42
������//��6*/�&�/ 83/

������������"��� ��!!!

< F���I��� /, 
'+36&63?�42�)%&6)&/21)�31526)3634&�&�+;31)2%3*%�4;24373635

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��J�K*%3)A*1)&+ ����� �,C���� �,C���� �DEDE�DE�D

, :2%)36&+ ����� ������ ,�C�� �LC�C�� �DEDE�DE�D

��������������� �#�� !!

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �, ���������

� F,�-�,,� /- �142%%*6 42 7*1&/21) 6*%%2!0) 42 7*%/3!? 21 /&55&� &/$ 6*/'%255*% 3 6 %%2!& /&10&+ 42 %01& 5*$%2 6&/3? *
6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������
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���������� Data: �������� � !"# ,

� 7*1&/21)�'3+&%�&56215*% ����� ��,�� ��,�� ��<�� ��C<� �DEDE�DE�D

, 7*1&/21)�6*%%2!0)�'&%2)�:25)3$0+ ,���� C���� ��<�� ��<�� .��<� �DEDE�DE�D

��������������� ���#$

, F,�<���� /, �142%%*6 42 '&%2) 42 )&16&/21) 42 /&? 6&+&) 42 �. 6/ 42 !%038� & / 3 &/$ /&%)2++ )%216&4*% /&10&+ 3 6 %%2!&
/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� H25)3$0+��+&1)&�	&38& ,���� C�C�� -��.� .-�<C� �DEDE�DE�D

, �&%2)�/01)&6 %%2!025���	 ����� ���C�� -��.� -,�L�� �DEDE�DE�D

- �&%2)�/01)&6 %%2!025���� ,���� ,���� -��.� �<���� �DEDE�DE�D

� H25)3$0+��+&1)&��%3/2%& ����� -�<�� ,�C,� ����., �DEDE�DE�D

. 
%/&%3��� ����� -�.�� ,�C,� L�C�� �DEDE�DE�D

< �&/$%&�7%3!*%(736& ����� �<�.�� ,�C,� �<�.-� �DEDE�DE�D

� �3125)%25��� ����� ��,�� ��,�� .��<� �DEDE�DE�D

C �3125)%25��, ,���� ��.�� ��,�� ��,�� �DEDE�DE�D

L H25)($0+��, ����� ,�-.� ,�C,� <�<,� �DEDE�DE�D

�� H25)($0+��- ����� -�,-� ,�C,� L���L �DEDE�DE�D

�� �3125)%25��- ,���� ���,� ��,�� ,�<CC �DEDE�DE�D

�, �031& ����� .�,,� ,�C,� ����,� �DEDE�DE�D

�- �2%%&) ����� �C�,.� ����� �C�,.� �DEDE�DE�D

�� H25)3$0+��2%%&) ����� ��L�� ,���� ��CL� �DEDE�DE�D

��������������� #%&�  �

- F,�<�.�� /, �142%%*6 4;21: 42 62% /36& 42 . 6/ 42 !%038� &/$ /3)M&15 /&10&+5 3 6 %%2!& /&10&+ 42 %01& 5*$%2 6&/3? *
6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �&7&%23!��� ����� -�C�� ,�C,� �����< �DEDE�DE�D

, �+&1)&�,J ����� ,���<� ,�C,� .L�<�� �DEDE�DE�D

- �+&1)&�-J ����� �,�<L� ,�C,� �,��-C< �DEDE�DE�D

��������������� �&!�''�

� F,���
L� /, �142%%*6 42 5*5)%2 42 $3!02)& 62% /36&� & / 3 &/$ 6*/'%255*% 3 6 %%2!& /&10&+ 42 %01& 5*$%2 6&/3? *
6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*5)%2��	 ����� ��<�� ��<.� ,�<�� �DEDE�DE�D

, �*5)%2��� ����� ��<�� ��<.� ,�<�� �DEDE�DE�D

- �*5)%2��, ����� ��<�� ��<.� ,�<�� �DEDE�DE�D

� �*5)%2��- ����� ��<�� ��<.� ,�<�� �DEDE�DE�D

. �26+&0�256&+�1*:&��� ����� ��.C� ��.C� �DEDE�DE�D

< �&5�315)&+N+&63*15 ����� ��.�� ��.�� �DEDE�DE�D

��������������� �#��$!

. F,���-� /, �142%%*6�4;256&+&�4;*$%&��&�/ �3�&/$�6*/'%255*%�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �56&+&�:25)($0+��	 ����� .�,.� .�,.� �DEDE�DE�D

Euro
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���������� Data: �������� � !"# -

, �56&+&�'*5)2%3*%��	 ����� ��.�� ��.�� �DEDE�DE�D

��������������� &�'%!

< F,����� / 
%%216&4& 42 $&38&1) 3 6*11283*15 &+5 425!0&55*5 &/$ /3)M&15 /&10&+5 3 6 %%2!& /&10&+ 42 %01& 5*$%2 6&/3?
*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	&38&1)5 ,���� �-�.L� ,���C� �DEDE�DE�D

��������������� #'�� !

� F,�L,-�� /- �142%%*6 42 5*+2%& 42 7*%/3!? 21 /&55&� &/$ 6*/'%255*% 3 6 %%2!& /&10&+ 3 /26 136& 42 %01& 5*$%2 6&/3? *
6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ����� ��C���� ��C���� �DEDE�DE�D

��������������� �$ �!!!

C F,�L��,� /, 
%%216&4&�42�'&:3/21)�42�)2%%&)A*��&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� H25)3$0+5�3�256&+&���O�,O�-�3��2%%&) ����� L���� -<���� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%& ����� �-��.�� �-��.�� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1&� ����� <,�L<� <,�L<� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%& ����� �,����� �,����� �DEDE�DE�D

��������������� �%'�%�!

L F,�L�C,� / 
%%216&4& 42 5>6*+ 62% /36 * 42 '24%&� &/$ /3)M&15 /&10&+5 3 6 %%2!& /&10&+ 42 %01& 5*$%2 6&/3? *
6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� H25)3$0+�256&+&���O�,O�-�3��2%%&) ����� �,���� �C���� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%& ����� .��<.� .��<.� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1& ����� <<�..� <<�..� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%& ����� �.<��,� �.<��,� �DEDE�DE�D

��������������� �# �&#!

�� F,�L
�,� / 
%%216&4&�42�%2:25)3/21)�4;25!+&?��&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �56&+&�H25)3$0+ <C���� ��C,� ..��<� �DEDE�DE�D

��������������� %%�'�!

�� F,�
���� 0 
%%216&4&�42�70++�3�$&5)3/21)�42�73125)%&�&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �437363 �-���� �-���� �DEDE�DE�D

��������������� ���!!!

Euro
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���������� Data: �������� � !"# �

�, F,�
-��� 0 
%%216&4&�42�70++�3�$&5)3/21)�42�'*%)&�31)2%3*%�&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �437363 ,<���� ,<���� �DEDE�DE�D

��������������� #��!!!

�- F,������ 0 
%%216&4& 4;315)&+"+&63? 42 6&+27&663? &/$ )0$5 3 %&43&4*%5� '2% & 6&4& 013)&) 42 C� /, 42 50'2%7(632 52%:34& '2%
+&�315)&+"+&63?��&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�,J ����� ����� �DEDE�DE�D

, �+&1)&�-J ����� ����� �DEDE�DE�D

��������������� #�!!!

�� F,������ 0 
%%216&4&�42�G0&4%2�2+=6)%36�50'2%7363&+��&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �437363 ,���� ,���� �DEDE�DE�D

��������������� #�!!!

�. F,��,��� / 
%%216&4& '01)0&+ 42 )0$5 3 &66255*%35 4;315)&+"+&63? 2+=6)%36& 50'2%7363&+� &/$ /3)M&15 /&10&+5 3 6 %%2!& /&10&+
5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ����� <����� <����� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%& ����� .���C� .���C� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1& ����� .��-,� .��-,� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%& ����� L,���� L,���� �DEDE�DE�D

��������������� #�'�$!!

�< F,������ 0 
%%216&4& 42 $342)� &16*%&)!25� &382)25� /26&135/25� 425!0&55*5 3 4256*11283? 42 +25 8&%825 4;&3!0& 3
4;2:&60&63?��&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��2!*1& ����� ����� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��2%62%& ����� ����� �DEDE�DE�D

��������������� #�!!!

�� F,������ 0 
%%216&4& 42 '+&) 42 40)8&� &382)25� 537?� 425!0&55*5 3 4256*11283? 42 +25 8&%825 4;&3!0& 3 4;2:&60&63?� &/$
/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��2!*1& ����� ����� �DEDE�DE�D

, '+&1)&��2%62%& ����� ����� �DEDE�DE�D

��������������� #�!!!

�C F,������ 0 
%%216&4& 4;&3!P2%&� 50'*%)� &382)25� 537?� 425!0&55*5 3 4256*11283? 42 +25 8&%825 4;&3!0& 3 4;2:&60&63?� &/$

/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%
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���������� Data: �������� � !"# .

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��2!*1& ����� ����� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��2%62%& ����� ����� �DEDE�DE�D

��������������� #�!!!

�L F,��
��� 0 
%%216&4& 4;31*4*%� 50'*%)� &382)25� /26&135/25 3 4256*11283? 42 +25 8&%825 4;&3!0& 3 4;2:&60&63?� &/$ /3)M&15
/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��2!*1& ����� ����� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��2%62%& ����� ����� �DEDE�DE�D

��������������� #�!!!

,� F,������ 0 
%%216&4& 4;315)&+"+&63? 42 435)%3$063? 4;&3!0& &/$ )0$5� &66255*%35 3 &382)25 '2% & 6&4& 013)&) 42 ��� /, 42
50'2%7(632�52%:34&�'2%�+&�315)&+"+&63?��&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ����� ����� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%& ����� ����� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1& ����� ����� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%& ����� ����� �DEDE�DE�D

��������������� $�!!!

,� F,�F,��� / 
%%216&4& '01)0&+ 42 )0$5 3 &66255*%35 4;315)&+"+&63? 42 !&5 50'2%7363&+� &/$ /3)M&15 /&10&+5 3 6 %%2!& /&10&+
5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��2!*1&��316+>5�:3:3214&�++*!&4& ,���� .�.�� ������ �DEDE�DE�D

, �+&1)&��2%62%& ����� .�.�� .�.�� �DEDE�DE�D

- �+&1)&�	&38& ����� ,,���� ,,���� �DEDE�DE�D

��������������� � �%!!

,, F,��-��� 0 25/01)&)!2 42 $*6& 4;316243� &/$ /3)M&15 /&10&+5 3 &'+26 42 /&)2%3&+ '2% & +& 52:& %20)3+3)A&63? * 6 %%2!& 42
%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��%3/2%& ����� ����� �DEDE�DE�D

��������������� ��!!!

,- F,����� 0 
%%216&4& 42 +&:&$*� 50'*%)� &382)25� 537?� 425!0&55*5 3 4256*11283? 42 +25 8&%825 4;&3!0& 3 4;2:&60&63?� &/$
/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�'%3/2%& ����� ����� �DEDE�DE�D

, �+&1)&�52!*1& ����� ����� �DEDE�DE�D

- �+&1)&�)2%62%& ����� ����� �DEDE�DE�D

��������������� ��!!!

Euro
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���������� Data: �������� � !"# <

,� F,������ 0 25/01)&)!2 /01)&6 %%027025 42 '*%)25 42 %2'+ � 6&$31&� $*)*12%25� !0325� 6*1)%&'25*5� &/*%)34*%5�
/&G031 %3&� G0&4%2 42 /&13*$%& 3 315)&+"+&63? 2+=6)%36& 4;&56215*% 2+=6)%36 4;&4K2%=163& '2% & , '2%5*125 �-��
B!��3���'&%&425��&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�42�%01&�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

������������"��� ��!!!

,. F,�.���� /- �%&15'*%) 42 %253405 & 621)%2 42 %2636+&)!2� & /*1*43'>53)� & &$*6&4*% 25'26(736 * & 621)%2 42 %26*++34& 3
)%&1572%=163&��&/$�6*1)2134*%

������������"��� ##��!!!

,< F,�
,��� 0 
%%216&4&�42�70++�3�$&5)3/21)�42�$&+6*12%&�&/$�/3)M&15�/&10&+5�3�6 %%2!&�/&10&+�5*$%2�6&/3?�*�6*1)2134*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��%3/2%& ,���� ,���� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��2!*1& ,���� ,���� �DEDE�DE�D

- �+&1)&�)2%62%& ,���� ,���� �DEDE�DE�D

��������������� ��!!!

,� F.���	�F 0 �0$5)3)063? '01)0&+ 42 %&M*+& 62% /36& 731& 42 6*+*% :2%/2++� 42 ,C8�� 6/� 6*+"+*6&4& &/$ /*%)2% /38) �#,#��
2+&$*%&) & +;*$%& &/$ 7*%/3!*12%& 42 �<.� 6 %%2!& /&10&+ 42 %01& 5*$%2 6&/3? * 6*1)2134*% 3 )%&15'*%) &
+;&$*6&4*%

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �2%%&) ����� �,��C�� �,��C�� �DEDE�DE�D

��������������� �#$� !!

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �- ���H��������������

� F,,,��,, /- �86&:&63? 42 %&525 3 '*05 42 7315 & ��. / 42 7*14 %3&� 21 )2%%21@ 6*/'&6)2� &/$ /3)M&15 /26 1365 3 6 %%2!&
/26 136&�5*$%2�6&/3?

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*55&)�
56215*% ����� ��<�� ��<.� ��<�� ��,,� �DEDE�DE�D

, �3+&%��	 ����� ��C�� ��C�� ��<�� ���,� �DEDE�DE�D

��������������� %�#$ 

, F,,����� /, �2' 5�42�5*+5�3�'&%2)5�42�%&525��'*05�3�%26&+9&)5�7315�&���.�/�42�7*14 %3&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*55&)�
56215*% ����� ��<�� ��<.� ,�<�� �DEDE�DE�D

, �3+&%��	 ����� ��C�� ��C�� ��<�� �DEDE�DE�D

��������������� ��# !

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �� ����
�����

Euro
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���������� Data: �������� � !"# �

� F-�.,,�� /- �*%/3!? '2% & %&525 3 '*05 42 7*1&/21)5� �
O,.�	�,����&� 42 6*1535)=163& )*:& 3 !%&14 %3& / 83/& 42+ !%&10+&)
,��//��&$*6&)�425�42�6&/3?�3�/&10&+/21)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*55&)�
56215*% ����� ��<�� ��<.� ��<�� ��,,� �DEDE�DE�D

, �3+&%��	 ����� ��C�� ��C�� ��<�� ���,� �DEDE�DE�D

��������������� %�#$ 

, F-I���Q� /, �&'& 42 12)2M& 3 &13:2++&/21) 42 . 6/ 42 !%038 42 7*%/3!? ��O,��������� 42 6*1535)=163& '+ 5)36& 3 !%&14 %3&
/ 83/&�42+�!%&10+&)����//��&$*6&)�425�42�6&/3?

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*55&)�
56215*% ����� ��<�� ��<.� ,�<�� �DEDE�DE�D

, �3+&%��	 ����� ��C�� ��C�� ��<�� �DEDE�DE�D

��������������� ��# !

- F-�	-��� B! 
62% 21 $&%%25 6*%%0!&425 	 .�� � 42 +(/3) 2+ 5)36 RS .�� ��//,� '2% & +;&%/&40%& 42 %&525 3 '*05" �316+*0
25'2%25�4;&16+&)!2���G0&1)3&�&'%*83/&4&�#�--���B!�/T

������������"��� �'!�!!!

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �. ����������


� ����,,-� B! �27*%9 3172%3*% 42 5*5)%2 &/$ $3!025 )%&:2552%25 42 '2%73+ 4;&62% '2% & 25)%06)0%25 +&/31&)5 
��,O	 �� ,�. ����
5=%32 ���� ���� ��	� ��
� ���� ���� 42 US. / 42 ++&%! %3& 3 �<� B! 42 '25 / 83/� &/$ 2826063? 42 7*%&)5�
4&05 42 %26*+A&/21)� 6 %%2!& /&10&+ 42 %01& 5*$%2 6&/3? * 6*1)2134*% 3 )%&15'*%) 42 %253405 & 621)%2 42
%2636+&)!2� & /*1*43'>53)� & &$*6&4*% 25'26(736 * & 621)%2 42 %26*++34& 3 )%&1572%=163&" �316+*0 5*+4&40%& 21)%2
$3!025�

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ����� ,"�LC���� ,"�LC���� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%& ����� ,".-,��L� ,".-,��L� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1& ����� ,".-,��L� ,".-,��L� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%& ����� ,".-,��L� ,".-,��L� �DEDE�DE�D

��������������� &��&$���!

, F��L�-�� /, �01)&)!2�3�425/01)&)!2�4;&'01)&+&/21)�42�5*5)%2�&�01&�&+9 %3&�US-�/��&/$�'01)&+�/2) +"+36�3�)&0+?

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ����� ��C���� ��C���� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%& ����� ������� ������� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1& ����� �-<���� �-<���� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%& ����� �-<���� �-<���� �DEDE�DE�D

��������������� %���!!!

- F�.,���� /- �*%/3!? '2% & /0%� �
O,.�	������ 42 6*1535)=163& )*:& 3 !%&14 %3& / 83/& 42+ !%&10+&) �� //� &$*6&) &/$

$*/$&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

Euro
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���������� Data: �������� � !"# C

� �*%/&63?�'&1)&++&�&56215*% ����� .�-.� ���.� ������ �-�L<� �DEDE�DE�D

��������������� ���&�$

� F�	,-��� B! 
62%�21�$&%%25�6*%%0!&425�	�.�����42�+(/3)�2+ 5)36�RS�.�����//,��'2%�&�+;&%/&40%&�42�/0%5

������������"��� '# �!!!

. F�,,
�- /, �01)&)!2 3 425/01)&)!2 4;01& 6&%& 4;216*7%&)� &/$ '+&7? /2) +"+36 42 .�8,�� 6/� '2% & /0%5 42 $&52 %26)3+(13&�
216*7%&)5�&�4025�6&%25��4;&+9 %3&�US-�/

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*%/&63?�'&1)&++&�&56215*% ,���� .�-.� ���.� ������ ,��L,� �DEDE�DE�D

��������������� #'�&#'

< ��.����� /, �+*5& 316+31&4& '2% & 256&+&� 42 7*%/3!? &%/&)� 42 �� 6/ 42 !%038� 4238&) :35)� �
O,.�	������ &$*6&) &/$
$*/$&� &/$ !%&*15 42 7*%/3!? 72)5 & +& :2!&4& G02 +& ++*5&� 42 7315 & -� 6/ 4;25)25& 3 ,� 6/ 4;&+9&4&�
216*7%&)5 &/$ &/$ )&0+2%5 42 705)&� &%/&40%& &/$ $&%%25 4;&62% 6*%%0!&425 	 .�� �� &/$ 01& G0&1)3& 42 ,�
B!�/,

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �56&+&�H25)($0+��	 ����� .�<.� ��C�� ��.,� �DEDE�DE�D

��������������� $�%#!

� F��	.��. B! 
62% 
��,O	 �� ,�. ���� '2% & 6*%%2)M& 7*%/&4& '2% '29& 53/'+2 3 &/$ 01& 6&'& 4;3/'%3/&63? &1)3*834&1)� 21
'2%73+5�+&/31&)5�5=%32�������������	����
������������)%2$&++&)�&+�)&++2%�3�6*+"+*6&4&�&�+;*$%&�&/$�5*+4&40%&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*$2%)&�)%&5)2%5 ����� .C���� ������ C-.�,�� �DEDE�DE�D

���������������  �%�#!!

C F��I..,
 F! 
62% 
��,O	 �� ,�. ��� '2% & '+&)31& 21 '2%73+5 +&/31&)5� 42 . // 42 !%038� 6*+"+*6&) &/$ &4K2530 42 %253125
2'*83�52152�4355*+:21)5��42�4*5�6*/'*121)5��&�01&�&+9 %3&�US-�/

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ,���� ����� .C���� ����� �C�.<� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%& -���� ����� .C���� ����� ,��C�� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1& -���� ����� .C���� ����� ,��C�� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%& -���� ����� .C���� ����� ,��C�� �DEDE�DE�D

��������������� �!#�! !

L F��,C.�� /- �&%2) 25)%06)0%&+ 42 /&? 62% /36 6&+&) 42 �� 6/� &/$ /&? 42 ,L8��8. 6/ ��. ��//,� '2% & %2:25)3%� 6*+"+*6&)
&/$�/*%)2%�42�63/21)��#����OC���//,���2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38&O:25)($0+ ����� ����.� ���.� -��.� ��LC- �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%& ����� �-�,�� ���.� ,�C,� .�.C� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1& ����� ��..� ���.� ,�C,� ��<.< �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%& ����� <���� ���.� ,�C,� ,��-� �DEDE�DE�D

��������������� ���&�!

Euro
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���������� Data: �������� � !"# L

�� ��.���	- /- �*%/3!? '2% & ++*525� �
O,.�������� 42 6*1535)=163& '+ 5)36& 3 !%&14 %3& / 83/& 42+ !%&10+&) �� //� &$*6&)
&/$�60$3+*)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	&4&+*)�256&+& ����� ,����� ,����� �DEDE�DE�D

��������������� #!�!!!

�� ��	�
CC /, �&++& 2+26)%*5*+4&4& 42 $&%%25 6*%%0!&425 4;&62%� 2+&$*%&4& & +;*$%& 3 /&13'0+&4& & )&++2% �� �. 8 �. # < O < 	
.�����<�8�,�,�����-<�L,��'2%�&�+;&%/&40%&�42�++*525

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	&4&+*)�256&+& ����� ������� ������� �DEDE�DE�D

��������������� �$!�!!!

�, ������ /, �01)&)!2�3�425/01)&)!2�4;216*7%&)�'2%�&�++*525��&�01&�&+9 %3&�R-�/��&/$�)&0+2%�42�705)&�42�'3

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 	&4&+*)�256&+& ����� ,����� ,����� �DEDE�DE�D

��������������� #!�!!!

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �< ���	���


� �.�.�--< /, �*$2%)& 5&14V36K ��31 53)0�� &/$ 4025 '+&1825 !%26&425� 4;&62% '%2+&6&) 42 6*+*% 5)&14&%4 &/$ 12%:35 6&4& ,�
& ,C 6/� 42 !%038 ��< //� &/$ 01& 31=%63& 21)%2 �, 3 �- 6/�� 3 01 '25 21)%2 .�L 3 <�. B!�/,� &/$ '21421)
3172%3*% & -� W� '2%73+5 */2!& 4; &62% !&+:&13)A&) 4;&+9 %3& <� // 6*/ & 52'&%&4*%5� 3 &X++&/21) &/$ 72+)%2 42
++&1&�42�%*6&�42�,��&�,.�B!�/-�3�42�!%038�C��//��6*+"+*6&4&�&/$�738&63*15�/26 13G025

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*$2%)&��%&5)2%5 ����� CL���� CL���� �DEDE�DE�D

���������������  &�$!!

, �.I��.� / �&1&+ 28)2%3*% 42 52663? 52/363%60+&% 42 �H� %(!34� 42 43 /2)%2 �,. //� 6*+"+*6&4& &/$ '2625 25'263&+5 3
6*1126)&4&�&+�$&38&1)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �*$2%)&��%&5)2%5 ����� -��-.� -��-.� �DEDE�DE�D

��������������� ����%!

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �� ��
������


� F<����
F /, �&%24? %26*+A&) 43:35*%3 42 �� 6/ 42 !%038� 42 )*)8&1& 42 ,L8��8�� 6/� '2% & %2:25)3%� 6*+"+*6&) &/$ /*%)2% /38)
�#,#����2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��%3/2%&��35��J ����� ,��LC� ,�C,� <��LC� �DEDE�DE�D

Euro
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���������� Data: �������� � !"# ��

, �+&1)&��%3/2%&��35�,Y ����� �<�<<� ,�C,� �<�LC� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1&��35�,Y ����� �<�<<� ,�C,� �<�LC� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%&��35��J ����� ,��LC� ,�C,� <��LC� �DEDE�DE�D

. �+&1)&��2%62%&��35�,Y ����� �<�<<� ,�C,� �<�LC� �DEDE�DE�D

< 240663?�7*%&)5 ,<���� ����� ,���� -C�,,� �DEDE�DE�D

��������������� �!�����

, F<������ /, �1: %26*+A&) 43:35*%3 42 . 6/ 42 !%038� 42 50'2%/&? 42 .�8,.8. 6/� '2% & %2:25)3%� 6*+"+*6&) &/$ /*%)2%
63/21)��#���2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��%3/2%& ����� ������ ������ �DEDE�DE�D

, �+&1)&��2!*1& ����� �,�C�� �,�C�� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2%62%& ����� �,�C�� �,�C�� �DEDE�DE�D

��������������� ���'!!

- F<�,C.�F /- �&%2) 42 )&16&/21) %26*+A&4& 42 !%038 �� 6/� 42 /&? 6&+&) 42 ,L8��8. 6/� '2% & %2:25)3%� 6*+"+*6&) &/$ /*%)2%
/38)��#,#����2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �%&5)2%5 ����� -��LL� ���.� -���� ���-L< �DEDE�DE�D

, �&16&/21)�)2%%&) ����� L��.� ���.� ����� ���<- �DEDE�DE�D

- �&16&/21)�)%&5)2%5 ����� ,C���� ���.� ,�C.� �,���� �DEDE�DE�D

��������������� # �!!!

� �Q.��
.� /, �&0+2++ 42 '24%& 1&)0%&+ !%&1()36& 1&63*1&+� 42 ,� // 42 !%038� '%20 &+)� 42 <� & LL 6/ 42 ++&%! %3&� 6*+"+*6&)
5*$%2�50'*%)�/0%&+�3�216&5)&)�&+�'&%&/21)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �03125�2437363��.�'35*5� ����� ���<�� ���<�� �DEDE�DE�D

��������������� �!��!!

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �C ���H���������

� FC��-��� /, 
%%2$*55&) %2!+2M&) 5*$%2 '&%&/21) :2%)36&+ 31)2%3*%� & -��� / 4;&+9 %3&� 6*/ & / 83/� &/$ /*%)2% 42 63/21) �#��
2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+��4238&)�42�%2!+2

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��J��35��Y ����� L�L�� ,�C�� ,���,� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��J��35�,Y ����� ���,�� ,�C�� ,C�.<� �DEDE�DE�D

- �+&1)&�,J��35�,Y ����� ���,�� ,�C�� ,C�.<� �DEDE�DE�D

� �+&1)&�-J��35��Y ����� L�L�� ,�C�� ,���,� �DEDE�DE�D

. �+&1)&�-J��35�,Y ����� ���,�� ,�C�� ,C�.<� �DEDE�DE�D

��������������� �$���#!

, FC�,���, /, �1!038&) & $*1& :35)& 5*$%2 '&%&/21) :2%)36&+ 31)2%3*%� & -��� / 4;&+9 %3&� 6*/ & / 83/� &/$ !038 Z�� &6&$&)

++356&)�&/$�!038�Z�

Euro
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���������� Data: �������� � !"# ��

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ����� ,.�<�� -���� �<�C�� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��J��35��Y ����� <��<.� ,�C�� �C���,� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��J��35�,Y ����� <.�,�� ,�C�� �C,�.<� �DEDE�DE�D

� �+&1)&�,J��35�,Y ����� ,C�-.� ,�C�� �L�-C� �DEDE�DE�D

. �+&1)&�-J��35��Y ����� -���.� ,�C�� C<���� �DEDE�DE�D

< �+&1)&�-J��35�,Y ����� -���.� ,�C�� L��-�� �DEDE�DE�D

� �56&+& ����� .-���� ,�C�� ��C���� �DEDE�DE�D

C �%&5)2% ����� <.�<�� ,�C�� �C-�<C� �DEDE�DE�D

��������������� ��!�%�#$!

- FC�,�-�, /, �1!038&) & $*1& :35)& 5*$%2 '&%&/21) K*%3)A*1)&+ 31)2%3*%� & -��� / 4;&+9 %3&� 6*/ & / 83/� &/$ !038 Z��
&6&$&)�++356&)�&/$�!038�Z�

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �&1)&�	&38&�256&+& ����� ���L.� ���L.� �DEDE�DE�D

, �56&+& ����� C��.� -,�<�� �DEDE�DE�D

��������������� $'�%%!

� FC��
--� /, �2+ %&5 42 '+&G025 4;256&3*+& 7*1*&$5*%$21)5 42 6&%& :35)&� '%20 50'2%3*%� 42 <�8<� 6/ 535)2/& 738 3 6&1)2++5
21!&+A&)5�3�505'2153?�&/$�73+72%%*�!&+:&13)A&)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ����� �,<���� �,<���� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%&��35��J ����� <���.� <���.� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��%3/2%&��35�,J ����� .��,�� .��,�� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2!*1&��35��J ����� <���.� <���.� �DEDE�DE�D

. �+&1)&��2!*1&��35�,J ����� .��,�� .��,�� �DEDE�DE�D

< �+&1)&��2%62%&��35��J ����� <���.� <���.� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%&��35�,J ����� .��,�� .��,�� �DEDE�DE�D

��������������� $ #� %!

. FC�-,�-, /, �2+ %&5 42 '+&G025 42 73$%25 :2!2)&+5 7*1*&$5*%$21)5� &6&$&) 42 6&%& :35)&� 42 <�8<� 6/ 3 ,. // 42 !%038�
&/$�21)%&/&)�52/3*60+)�&/$�6&1)2++�25'263&+�3�505'2153?�&0)*&13:2++&4*%&�42�$&%%&�%*56&4&

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �%&5)2%5 ����� <,��-� <,��-� �DEDE�DE�D

��������������� �#�$�!

< �C�,��, / �2!+&4&�42�5>6*+��&/$�!038�Z���&6&$&)�++356&)�&/$�!038�Z�

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �56&+& ����� -����� -����� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%&��35��J ����� <,�L<� <,�L<� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��%3/2%&��35�,J ����� <-��L� <-��L� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2!*1&��35�,J ����� <,�,�� <,�,�� �DEDE�DE�D

. �+&1)&��2%62%&��35��J ����� <���,� <���,� �DEDE�DE�D

< �+&1)&��2%62%&��35�,J ����� <,�,�� <,�,�� �DEDE�DE�D

Euro
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���������� Data: �������� � !"# �,

��������������� �$���'!

� �C,	.,-� /, �1%&M*+&) 42 '&%&/21) :2%)36&+ 28)2%3*%� & -��� / 4;&+9 %3&� 6*/ & / 83/� &/$ %&M*+& 42 !%25 28)%0X) 25/&+)&)�
'%20�&+)��42��<�&�,.�'2625�/,��6*+"+*6&425�&/$�/*%)2%��#���2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �03125�3�$&1@5�2437363 ����� ��C�<,� ��C�<,� �DEDE�DE�D

��������������� �' ��#!

C �C�--	�F / �*%*1&/21) 42 '&%2) 42 �- & ���. 6/ 42 !%038� &/$ '24%& &%)37363&+ 42 /*%)2% 42 63/21) $+&16� '*+34&� &/$ 4*5
6&1)2++5�21�256&3%2��6*+"+*6&4&�&/$�/*%)2%�/38)��#,#����2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �2%%&) ����� ������ ������ �DEDE�DE�D

��������������� �!�!!!

L FCLC�,
� /, �31)&) 42 '&%&/21) :2%)36&+ 42 !038� &/$ '31)0%& '+ 5)36& &/$ &6&$&) ++35� &/$ 01& 6&'& 52!2++&4*%& 3 4025
4;&6&$&)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38& ����� ,.�<�� -���� �<�C�� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��J��35��Y ����� <��<.� ,�C�� �C���,� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��J��35�,Y ����� <.�,�� ,�C�� �C,�.<� �DEDE�DE�D

� �+&1)&�,J��35�,Y ����� ,C�-.� ,�C�� �L�-C� �DEDE�DE�D

. �+&1)&�-J��35��Y ����� -���.� ,�C�� C<���� �DEDE�DE�D

< �+&1)&�-J��35�,Y ����� -���.� ,�C�� L��-�� �DEDE�DE�D

� �56&+& ����� .-���� ,�C�� ��C���� �DEDE�DE�D

C �%&5)2% ����� <.�<�� ,�C�� �C-�<C� �DEDE�DE�D

��������������� ��!�%�#$!

�� FCLCF,
� /, �31)&) 42 '&%&/21) K*%3)A*1)&+ 42 !038� &/$ '31)0%& '+ 5)36& &/$ &6&$&) ++35� &/$ 01& 6&'& 52!2++&4*%& 3 4025
4;&6&$&)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �&1)&�	&38&�256&+& ����� ���L.� ���L.� �DEDE�DE�D

, �56&+& ����� C��.� -,�<�� �DEDE�DE�D

��������������� $'�%%!

�� FCLC���� /, �31)&) 42 '&%&/21) 28)2%3*% &/$ '31)0%& &+ 4355*+:21) 42 %253125 42 '+3*+3)[� &/$ 01& 6&'& 4;3/'%3/&63? 738&4*%&
3�,�6&'25�4;&6&$&)�++35

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� :*+&435 ����� C�..� -��,�� �DEDE�DE�D

��������������� �$�#!!

�, FCC���-� /, �*1*6&'& &/$ /*%)2% 42 63/21) 3 &443)305 &/$ !%&10+&) 52+2663*1&)� 6*+"+*6&) & +& 25)25& 5*$%2 '&%&/21)5
52152�%2:25)3%�3�&6&$&)�%&5'&)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

Euro
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���������� Data: �������� � !"# �-

� 7%&1M25�7&9&1&�'%3163'&+ -���� ������ ����� ,-�L�� �DEDE�DE�D

, 7&9&1&�'*5)2%3*% ,���� <�.�� ������ ��-���� �DEDE�DE�D

- )%&5)2%5 ����� -.�<C� ,�C�� LL�L�� �DEDE�DE�D

� ����� --�C,� ,�C�� L��<L< �DEDE�DE�D

. 106+3�256&+& ����� ������ -�<�� <-�L�, �DEDE�DE�D

��������������� $#%�%�#

�- �C-	.	�� /, 
'+&6&) 42 '&%&/21) :2%)36&+ 28)2%3*% & R-��� / 4;&+9 %3&� &/$ '24%& 6&+6 %3& 1&63*1&+� &/$ 01& 6&%& '*+34& 3
&$%3++&1)&4&� &/$ 7*%&)5 '2% & 738&63*15 3 &%25)& :3:& & +25 G0&)%2 :*%25� '%20 &+)� 42 ,� // 3 42 �,.� & ,.��
6/,��6*+"+*6&4&�&/$�!&18*5�3�/*%)2%�42�63/21)��#<��2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �	�7&\1&�'%3163'&+ ����� ������ ������ �DEDE�DE�D

��������������� �'�'!!

�� �<.,�.<, /, �1: 42 '+&G025 42 !038 +&/31&)� &/$ '2%73+2%3& 42 '+&18& 4;&62% !&+:&13)A&) &/$ /01)&1)5 :2%)36&+5 21)%2 �< 3
.. // 4;&/'+ %3& 6*+"+*6&)5 6&4& <� 6/ 3 '2%73+5 K*%3)A*1)&+5 21)%2 �< 3 .. // 4;&/'+ %3&� &X++&/21) &/$
'+&G025 52/3%(!3425 42 ++&1& 42 :34%2 ��]� 42 .� // 42 !%038 3 US ���-. ]�/F %2535)=163& )=%/36& RS���.
/,F�]��&'+&6&)�'2%�+25�4025�6&%25�&/$�'+&6&�42�!038�+&/31&)�42��-�//�42�!%038��738&4&�/26 136&/21)

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��J��35��Y ����� <��<.� ,�C�� �C���,� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��J��35�,Y ����� <.�,�� ,�C�� �C,�.<� �DEDE�DE�D

- �+&1)&�,J��35�,Y ����� ,C�-.� ,�C�� �L�-C� �DEDE�DE�D

� �+&1)&�-J��35��Y ����� -���.� ,�C�� C<���� �DEDE�DE�D

. �+&1)&�-J��35�,Y ����� -���.� ,�C�� L��-�� �DEDE�DE�D

��������������� �#����!

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �L ��
H������

� �L���
	� /, �&:3/21)�42�7*%/3!?���O-��	�,���^���42��.�6/�42�!%038��&/$�&6&$&)�%2/*+31&)�/26 136

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&�	&38&�^�:25)($0+ ����� ����<�� ����<�� �DEDE�DE�D

��������������� �$'��!!

, �LH,
	FF / �5!+&? 42 '24%& &%)37363&+ 42 !%& /3)M � '%20 &+)� 7*%/&) '2% 01& '29& 21 256&3%2 3 $352++� &/$ 01 6&1)2++ '*+3) 3
&$%3++&1)&)��6*+N+*6&)�&�)%06�42�/&62)&�&/$�/*%)2%�/38)��#,#����2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �56&+&�H25)3$0+ <,���� ��C�� �L�<�� �DEDE�DE�D

��������������� $&��!!

- �L����,
 /, �&:3/21) 42 )2%%&)A* ++35 42 !%& '2)3)� 42 ��8�� 6/� '%20 &+)� 6*+"+*6&) & )%06 42 /&62)& &/$ /*%)2% 42 63/21)
�#<��2+&$*%&)�&�+;*$%&�&/$�7*%/3!*12%&�42��<.�+��'2%�&�_5�31)2%3*%�1*%/&+

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

Euro
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���������� Data: �������� � !"# ��

� �2'+&�256&+&�:25)3$0+ ����� ����<� ����<� �DEDE�DE�D

��������������� �'���!

� �L	�,,] /, �&:3/21) 42 %&M*+& 42 !%25 28)%0X) 25/&+)&) 42 7*%/& %26)&1!0+&%� '%20 &+)� 42 �< & ,. '2625�/,� 6*+"+*6&) & )%06
42�/&62)&�&/$�/*%)2%�&4K2530

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��%3/2%&��35�J�6031&�3�$&1@ ����� ���,�� ���,�� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� ���<.� ���<.� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� ���<.� ���<.� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%&��35�J�6031&�@�$&1@ ����� ���,�� ���,�� �DEDE�DE�D

. �+&1)&��2%62%&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� ���<.� ���<.� �DEDE�DE�D

��������������� %$��%!

. �LQ����� /, �&:3/21) 42 '&%G02) 42 705)& 42 %*0%2� &/$ '+&G025 42 �,8�,8, 6/� 7*%/&425 '2% ++35)*12)5 216*+&)5 42
�,8��C8,�6/��&/$�535)2/&�42�6*+N+*6&63?�&/$�&4K2530�42�6&0)8_�531)=)36�21�4355*+063?

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��%3/2%&��35�J�6031&�3�$&1@ ����� .��C�� .��C�� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� ����.� ����.� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� ����.� ����.� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%&��35�J�6031&�@�$&1@ ����� .��C�� .��C�� �DEDE�DE�D

. �+&1)&��2%62%&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� ����.� ����.� �DEDE�DE�D

��������������� #$%�!%!

< �L�-��
H / �>6*+�42�%&M*+&�42�!%25�28)%0X)�25/&+)&)��'%20�50'2%3*%��42����6/�4;&+9 %3&��6*+N+*6&)�&/$�/*%)2%�&4K2530

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��%3/2%&��35�J�6031&�3�$&1@ ����� ,��-�� ,��-�� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� �L�,�� �L�,�� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� �L�,�� �L�,�� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%&��35�J�6031&�@�$&1@ ����� ,��-�� ,��-�� �DEDE�DE�D

. �+&1)&��2%62%&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� �L�,�� �L�,�� �DEDE�DE�D

��������������� �!!�#!!

� �L����
� / �>6*+�42�705)&�42�%*0%2�21:2%1355&4&��42����6/�4;&+9 %3&��6*+N+*6&)�&/$�)&65�4;28'&153?�3�6&%!*+5

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �+&1)&��%3/2%&��35�J�6031&�3�$&1@ ����� <-��.� <-��.� �DEDE�DE�D

, �+&1)&��%3/2%&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� <-�C�� <-�C�� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� <,�,.� <,�,.� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%&��35�J�6031&�@�$&1@ ����� <��L.� <��L.� �DEDE�DE�D

. �+&1)&��2%62%&��35,J�6031&�@�$&1@ ����� <,�,.� <,�,.� �DEDE�DE�D

��������������� ��$�!!!

C �L�,�] /, �&:3/21) 42 %&M*+& 42 !%25 '%2/5&) 25/&+)&) 42 7*%/& %26)&1!0+&%� '%20 &+)� 42 �. '2625�/, 6*/ & / 83/�

6*+"+*6&)�&�)%06�42�/&62)&�&/$�/*%)2%�&4K2530

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

Euro
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���������� Data: �������� � !"# �.

� �2%%&) ����� �-.�C.� �-.�C.� �DEDE�DE�D

��������������� ��%� %!

�$%& �� ���������������
�&'()*+ �� �
`��
���������������
	����I
�����

� ���-	��� /, 
X++&/21) &/$ '+&G025 4;2560/& 42 '*+30%2) � 42 42153)&) -. B!�/-� 42 �� // 42 !%038� 6*+"+*6&425 &/$
738&63*15�/26 13G025

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �&9&1&�'*5)2%3*%�2437363 ����� ����CC� ����CC� �DEDE�DE�D
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, �+&1)&��%3/2%&�'35�,Y ����� ��C�� ��C�� �DEDE�DE�D

- �+&1)&��2!*1&�'35�,Y ����� ��C�� ��C�� �DEDE�DE�D

� �+&1)&��2%62%&�'35��Y ����� ,�.C� ,�.C� �DEDE�DE�D

. �+&1)&��2%62%&�'35�,Y ����� ��C�� ��C�� �DEDE�DE�D

��������������� �!�%�!
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50'2%7363&+/21)
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'+&18& 4;&62% 25/&+)&)� &/$ + /'&4& 316&1425621) 42 <� ]� /01)&) 50'2%7363&+/21) 21 '&%&/21) :2%)36&+�
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/01)&4& 5*$%2 6&38& * $&5)34*%� &/$ /&%6 '2% & +;&4&')&63? 42 /26&135/25 /*40+&%5 & 6&38& 013:2%5&+� &/$
6&38& 42 42%3:&63? %26)&1!0+&%� )0$ 7+283$+2 '2% & '%*)2663? 42 6*1406)*%5 2+=6)%365 42 /&)2%3&+ '+ 5)36� 6*1406)*%
6*&83&+�3�6&38&�'2%�&�/26&135/25��315)&+N+&4&
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%26)&1!0+&%� &/$ 6&38& 42 42%3:&63? %26)&1!0+&%� )0$ 7+283$+2 '2% & '%*)2663? 42 6*1406)*%5 2+=6)%365 42 /&)2%3&+
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�� ��.--�
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'&%&/21)5� &%%2$*55&) 3 ++356&) 42 '&%&/21)5� %26%25604& 3 7*%/&63? 42 '21421)5� 425!0 5 &/$ $012%& 3 )0$ 42
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� 31)2%%0')*%� '01) 42 ++0/ 3
6*1406)*%�42�6*0%2�6*+"+*6&)�21�)0$
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�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� 
%/&%3�
3!0& ����� ����� �DEDE�DE�D
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������������"��� ��!!!

,- �F,�	��� 0 	&)2%3& 42 )0$ 42 6*0%2 '2% & � 6*/')&4*%5 )3'05 �� 42 � /-�K� &/$ 5*%)34& 42 )0$ 42 ,, // 42 � 52152 6+&0
42�'&5�4;&$*1&)��6*+"+*6&4&�/0%&+
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�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �&5 ����� ����� �DEDE�DE�D
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)%37 5365��/01)&4&

������������"��� ��!!!
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+&�52:&�6*+N+*6&63?

������������"��� '� !!
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���������� Data: �������� � !"# ,,

� �������- 0 	&1@2%& 42 72%%* 6*+&) 25/&+)&) $%3++&1)� 42 ++&%! %3& ��� /� 42 6*+*% $+&16� '%20 /3)M � '2% & %2:25)3%� 6*+"+*6&4&
5*$%2�50'*%)5�%2!0+&$+25

���� ���� �	
�� �� ��� ��� ��� ����� �������

� �35*5�2437363��.� .���� .���� �DEDE�DE�D

��������������� %�!!!

, ���-	-,� 0 �&:&$* 42 '*%62++&1& :3)%3736&4&� 521A3++� 4;&/'+ %3& 42 /[5 42 <� 6/� 42 6*+*% 50&0� '%20 &+)� 6*+"+*6&) 5*$%2 01
'20

������������"��� %�!!!

- ����		�, 0 �1*4*% 42 '*%62++&1& :3)%3736&4&� 42 5*%)34& K*%3)A*1)&+� &/$ 52321) 3 )&'&� 635)2%1& 3 /26&135/25 42 4256 %%2!& 3
&+3/21)&63? 316*%'*%&)5� 42 6*+*% $+&16� '%20 &+)� 6*+"+*6&) &/$ 738&63*15 /0%&+5 3 6*1126)&) & +& 8&%8&
4;2:&60&63?

������������"��� %�!!!

� ���.	��, 0 	342)�42�'*%62++&1&�:3)%3736&4&�&/$�&+3/21)&63?�28)2%1&��42�6*+*%�$+&16��'%20�&+)��6*+"+*6&)�&/$�738&63*15�/0%&+5

������������"��� %�!!!

. ���C��
� 0 
3!P2%& 42 '+&18& 4;&62% 31*834&$+2 &/$ 4025 '3G025� 42 �� & C� 6/ 42 ++&%! %3&� &6&$&) $%3++&1) 3 US.� 6/
4;&/'+ %3&��'%20�50'2%3*%��6*+"+*6&4&�5*$%2�/*$+2

������������"��� %�!!!
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���������� ������� !" !� �#$%�� �

�&'� !� �'())*+,)��!!!�

��+-�,. !� ����
��
���

� ��/�0/1� 2/ �*3���$( 4 5()2*3���$( 5( &�)�45� �*&*.�' 2(�#.%.46� 748� 7,'2�5� +('
&�)�42(3�) 5( �! 62 4 �.9#'4� 6,2 � 2#842 5( /!! 62� �2& &�)()
'($*.�&.()� �*&) �'�:())(')� �*&) 5( �'�:�2(3�� +.���7,'2() 5( �'(&�..
5;�2+.#'4� 6,2 � 2-342 5( <! 62� ()6�.() 5;�66=)� &�'�3() .��('�.)�
)>6,.) 4 8�'8� 5( +',�(664? 5( +,.4�245�� 6,.%.,6�5� � �,�� .� 6�'�
(8�('4,' 4 �2�''�5,') 6�5� /! 2/ 5( 7�9�3�� 436.,),) �,�) (.)
(.(2(3�) 5( )(3@�.4�A�64? 3,'2�.4�A��) 4 (. �'�3)+,'� �2& *3 '(6,''($*�
�,��.�2#842�5(�/!�B2����C��/�

D�0< �0<�D!! �%�"0�<1

/ ��/�1/1! 2/ 
2,'�4�A�64? 54#'4� 5( &�)�45� �*&*.�' 2(�#.%.46� 748�� 7,'2�5� +('
&�)�42(3�) 5( �! 62 5;�2+.#'4� 4 �.9#'4� 6,2 � 2#842 5( /!! 62�
�2& &�)() '($*.�&.()� �*&) �'�:())(')� �*&) 5( �'�:�2(3��
+.���7,'2() 5( �'(&�.. 5;�2+.#'4� 6,2 � 2-342 5( <! 62� ()6�.()
5;�66=)� &�'�3() .��('�.)� )>6,.) 4 8�'8� 5( +',�(664? 5( +,.4�245�
6,.%.,6�5� � �,�� .� 6�'� (8�('4,' 4 �2�''�5,') 6�5� /! 2/ 5( 7�9�3��
436.,),)��,�)�(.)�(.(2(3�)�5(�)(3@�.4�A�64?�3,'2�.4�A��)����C��0�

!�!D �0<�D!! �!�E"

0 F�/��!!! * 
3*.%.�64? 5;43)��.%.�64? 43�('4,' 5( .�2+4)�('4�� � .� ),'�45� 5(.
6,2+��5,' , 5( .;()6,2()�� +(' � )*&2434)�'�2(3� 5(  437('4,' � / ;;
���C��"�

"0�E0 ��!!! "0�E0

" F�/��!!! * 
3*.%.�64? 5;43)��.%.�64? 43�('4,' (.=6�'46�� � .� ),'�45� 5(.) G*�5'()
(.=6�'46) , 5( .;()6,2()�� +(' � )*&2434)�'�2(3� � &�48� �(3)4? /!!
BH
��6,2���2#842����C��1�

/�E�<< ��!!! /�E�<<

1 F�/�F!!! * 
3*.%.�64? 5;43)��.%.�64? 43�('4,' 5( $�)� � .� ),'�45� 5(. 6,2+��5,' , 5(
.;()6,2()�� +(' � )*&2434)�'�2(3� 5( � �!! 22� 6,2 � 2#842 �� C
�<�

<1�E! ��!!! <1�E!

< F���I!!� 2/ 
+.46�64?�5(��'�6��2(3��43)(6�4645����.;43�('4,'�5;(547464)����C���� !��0 0/<�D!! "/�"D

����� ����	
� ��� �������

�&'� !� �'())*+,)��!!!�

��+-�,. !/ ��������

� F/�0�//� 20 �35('',6 5( 7,3�2(3� 6,''($*� 5( 7,'24$? (3 2�))�� �2&
6,2+'()),' 4 6#''($� 2�3*�. 5( '*3� ),&'( 6�24? , 6,3�(345,' �� C
�D�

�01�0E <�</" DE<�D/

/ F/�<"��� 2/ �35('',6 5( +�'(� 5( ��36�2(3� 5( 2�? 6�.�� 5( �1 62 5( $'*48� �
2# 4 �2& 2�'�(.. �'(36�5,' 2�3*�. 4 6#''($� 2�3*�. 5( '*3� ),&'(
6�24?�,�6,3�(345,'����C�D/�

����1 /1E�DD< 0%!10�<<

0 F/�<�1�� 2/ �35('',6 5;(3:# 5( 6('#246� 5( 1 62 5( $'*48� �2& 24�J�3) 2�3*�.) 4
6#''($��2�3*�.�5(�'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�D��

1��< �E!���0 ED"�0E

" F/�"!
E� 2/ �35('',6 5( ),)�'( 5( &4$*(�� 6('#246�� � 2# 4 �2& 6,2+'()),' 4
6#''($��2�3*�.�5(�'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C��E�

0"�"D �/�<"! "01�D0

1 F/�"�0" 2/ �35('',6 5;()6�.� 5;,&'�� � 2# 4 �2& 6,2+'()),' 4 6#''($� 2�3*�. 5(
'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�D!�

0"�"/ E��1! 001�<!

< F/��!�� 2 
''(36�5� 5( &�48�3� 4 6,33(84,3) �.) 5()$*�)),) �2& 24�J�3)
2�3*�.)�4�6#''($��2�3*�.�5(�'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�E!�

/�"E /���D! <��<D

� F/�E/0�� 20 �35('',6 5( ),.('� 5( 7,'24$? (3 2�))�� �2& 6,2+'()),' 4 6#''($�
2�3*�.�4�2(6#346��5(�'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�D0�

��D�EE �"D�!!! ��%<�!�1/

D F/�E"�/� 2/ 
''(36�5� 5( +�:42(3� 5( �(''��A,� �2& 24�J�3) 2�3*�.) 4 6#''($�
2�3*�.�5(�'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�D"�

���/ 01��1<! /%1"1�D0

E F/�E�D/� 2 
''(36�5� 5( )>6,. 6('#246 , 5( +(5'�� �2& 24�J�3) 2�3*�.) 4 ��!� 0/D�E/! 01��E"

6#''($��2�3*�.�5(�'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�D1�

�! F/�E
�/� 2 
''(36�5� 5( '(:()�42(3� 5;()$.�?� �2& 24�J�3) 2�3*�.) 4 6#''($� 1�"" 11��<! 0!0�00
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0�<0 /<�!!! E"�0D
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2�3*�.)�4�6#''($��2�3*�.�),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�E��

�1��!1 /�!!! 0�"��!

�" F/���!�� * 
''(36�5� 5( G*�5'( (.=6�'46 )*+('7464�.� �2& 24�J�3) 2�3*�.) 4
6#''($��2�3*�.�),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�E/�

/�1< /�!!! 1��/

�1 F/��/!�� 2 
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6,3�(345,'����C�E0�
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4�6#''($��2�3*�.�5(�'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�E<�
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2�3*�.�5(�'*3��),&'(�6�24?�,�6,3�(345,'����C�ED�
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�D F/������ * 
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1.-  MEMÒRIA 
 

1.1 OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

El present Estudi de Seguretat i Salut, annex al projecte, desenvolupa la 

problemàtica específica de seguretat del projecte bàsic i d’execució de 

rehabilitació d’edifici plurifamiliar entre  mitgeres, i es redacta d’acord amb les 

característiques assenyalades al Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i 

en concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest Reial Decret. 

 

1.2 SITUACIÓ DE LES OBRES  

Les obres del projecte de rehabilitació d’edifici plurifamiliar entre  mitgeres, estan 

situades al carrer Roger de Flor, num. 105 de Granollers ( Vallés Oriental ) 

 

1.3 PROPIETAT 

La promotora de la rehabilitació d’edifici plurifamiliar entre  mitgeres és JOAN 

BRETCHA QUEROL, amb domicili al carrer Roger de Flor,num 107, 3º-2ª de 

Granollers 08400, amb N.I.F. núm. ......, que és qui encarrega la redacció del 

present Estudi de Seguretat i salut, com a promotor de les obres. 

 

1.4 AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

L’estudi de seguretat i salut ha estat redactat per  MARC ANTONI GONZÀLEZ 

TOMÀS. 

 

1.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en la rehabilitació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres 

de planta baixa, tres plantes pis i la planta trasters. 

Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a 

continuació: 

��Moviment de terres 

��Fonaments i murs 

��Estructura 

��Tancaments i ram de paleta 

��Coberta 

��Acabats 
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��Industrials : 

�� Fuster 

�� Vidrier 

�� Pintor 

��Instal·lacions de fontaneria, calefacció, electricitat i instal·lació de TV i 

FM. 

 

1.6 CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS 

L’execució dels treballs es durà a terme al carrer Roger de flor, num. 105 de 

Granollers, amb una amplada de vorera i de solar suficients per a poder agafar 

0,80 m. per col·locar la bastida quan es facin els treballs de façana. 

 

1.7 PRESSUPOST 

1.7.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

 El pressupost d’execució material del Projecte és de  DOS CENTS NORANTA-

NOU MIL CENT SEIXANTA TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU 

CÈNTIMS D’EURO (299.163,49,- EUROS) 

 

1.7.2 PRESSUPOST DE L’ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT 

 El pressupost estimat de l’Estudi  de Seguretat i Salut és de DOTCE MIL SETANTA-
SIS EUROS AMB NOURANTA-CINC CÈNTIMS (12.076,95 EUROS ).�
 

1.8 ACCESSOS A LES OBRES 

Atès que les obres es troben justament en una zona on l’amplada del carrer  és 

suficient, no es considera problemàtic l’accés a l’obra de la maquinària, ni dels 

treballadors. 

 

1.9 TERMINI D’EXECUCIÓ 

Es preveu una durada d’execució dels treballs de 10 mesos. 

 

1.10 NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 8 treballadors. 

 

1.11 SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 
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1.11.1 Serveis provisionals 

Dins de l’edifici, hi ha el subministrament d’aigua, electricitat i la connexió per 

a telèfon. 

 

1.11.2 Unitats constructives i els seus riscos 

La relació d’unitats constructives que componen les obres són les que es 

relacionen a continuació: 

 

��Moviment de terres 

Riscos : 

- Atropellament i col·lisions 

- Bolcades o desplaçaments de la màquina (Bodcat). 

- Caiguda d’alçada 

- Caiguda d’objectes des de la cullera o des del camió. 

- Caiguda d’objectes de l’excavació en sí. 

- Generació de pols 

- Projecció de partícules. 

Mesures preventives : 

- Disposició i ordenació del trànsit de vehicles . 

- Maquinària en bon estat de funcionament 

- Ordre i neteja. 

Proteccions col·lectives : 

- Senyalització amb cordó de balisament a  la zona de treball. 

Proteccions personals : 

- Ús de casc 

- Ús d’ulleres antipols 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de botes d’aigua. 

- Ús de roba de feina. 

 

�� Fonaments i murs 

Riscos : 

- Caiguda d’alçada a la rasa de l’excavació 

- Caigudes al mateix nivell 
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- Caiguda d’objectes penjats. 

- Cops i talls amb objectes o útils de treball. 

- Distensions, esquitxades i punxades 

- Atropellaments durant els desplaçaments de màquines. 

Mesures preventives : 

- Planificar les zones de treball ( acopi de materials, ferrallat, etc.) 

- Tapar o col·locar tanca a l’excavació durant l’interrupció del procés  

constructiu 

- Ordre i neteja. 

- Senyalització visual i acústica de la màquina. 

- Comprovar que l’operari/s de la màquina/es disposin de les normes de 

funcionament, perquè gràcies al seu compliment, s’eliminin els riscos que 

afectin a la resta del personal. 

Proteccions col·lectives : 

- Tanques: s’utilitzaran cintes de balisament reflectores i senyals indicatius 

del risc de caigudes a nivell diferents. 

- Eslingues amb secció segons càrregues a elevar i amb galzes apropiats 

- Senyals d’advertiment de perill a les màquines i grues. 

- Senyal acústica a la mateixa màquina 

- Protector de la serra circular 

- Per a l’accés del personal s’utilitzaran baranes fixes. 

Proteccions personals : 

- Ús de casc 

- Ús d’ulleres antipartícules. 

- Ús de guants fins de goma per a contactes amb el formigó. 

- Ús de guants de cuir per a manipulació de materials en general 

- Ús de roba de treball. 

 

�� Estructura 

Riscos : 

- Caigudes d’alçada  

- Caigudes d’objectes 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Aixafaments 
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- Cops i talls i esgarrinxades produïdes /contra màquines, estris de treball, 

eines o objectes. 

- Projecció de partícules 

- Punxades 

- Cremades 

- Electrocucions 

- Torçaments i traumatismes similars. 

Mesures preventives : 

- Normativa adreçada i lliurada a l’operari/s de la màquina/es perquè amb el 

seu compliment s’eliminin els riscs que afecten la resta del personal. 

- Protecció de forats en general 

- Ordre i neteja 

- Mitjans per assegurar la lliure circulació a qualsevol indret de l’obra sense 

el risc de lesió per caiguda d’objectes. 

- Tenir molt en compte les trajectòries sobre la manipulació d’útils i eines. 

- Màquines protegides adequadament 

- Entrada i sortida de materials en planta amb els mitjans per a cada cas. 

- Mitjans i accessoris elèctrics homologats. 

- Mitjans auxiliars adequats per als diferents treballs i funcions, amb unes 

dimensions apropiades i en bon estat de conservació. 

- Execució amb formigó de l’esglaonat de l’ escala al mateix temps que es 

fan els replans d’escala restant només a expenses de l’acabat definitiu. 

- Neteja de zones de treball i trànsit. 

Proteccions col·lectives : 

- Forques  

- Xarxes verticals 

- Plataformes d’entrada i sortida de materials (aniran intercalades a cada 

balcó de la façana principal) 

- Pantalla protectora per l’entrada i sortida del personal a l’edifici en 

execució. 

- Baranes rígides per als balcons de les plantes. (durant el transcurs de l’obra 

s’utilitzarà la barana actual) 

- Proteccions de seguretat en màquines segons especificacions en apartat 

corresponent a maquinària. 
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- Instal·lacions elèctriques complint la Normativa vigent. 

Proteccions personals : 

- Ús de casc 

- Ús de botes de seguretat ( en funció del treball ) 

- Ús del cinturó de seguretat 

- Ús dels guants de cuir. 

- Ús de guants de goma per a contactes amb el formigó, morters, etc. 

- Ús d’ulleres antipartícules. 

- Ús de roba de treball. 

 

�� Tancaments i ram de paleta 

Riscos : 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caigudes d’alçada 

- Caiguda d’objectes. 

- Protecció de partícules 

- Aixafaments 

- Cops i talls 

- Torçaments i traumatismes similars 

- Cremades. 

Mesures preventives : 

- Treballar només amb bastides normalitzades per cases especialitzades en la 

fabricació d’aquest tipus de mitjans. En aquells casos que per raons 

justificades això no fos possible, la bastida no deixarà de complir la 

normativa vigent. 

- Col·locació de tanca de barana rígida a la zona de treball que comporti risc. 

- Entrada i sortida de materials amb planta amb mitjans auxiliars adequats. 

- Ordre i neteja 

- Mitjans destinats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de 

l’obra sense risc de lesió per la caiguda d’objectes. 

- Maquinària amb proteccions adequades (instal·lacions elèctriques 

adequades ) 

- Sistemes d’evacuació de runa i mitjans en llocs designats. 

Proteccions col·lectives : 
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- Baranes segons normativa (aprofitem les actuals per que compleixen la 

normativa) 

- Xarxes horitzontals. 

- Baranes per protecció  en llocs amb risc de caigudes 

- Plataformes per entrada i sortida de materials 

- Protecció a la màquina de tallar materials ( fusta, ceràmica, gres, etc.) 

- Tubs per evacuació de runes. 

Proteccions personals : 

- Ús de casc 

- Ús d’ulleres antipartícules. 

- Ús de guants ( de cuir i de goma segons les necessitats) 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturons de seguretat. 

 

�� Coberta 

Riscos: 

- Caigudes d’alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Cops i talls. 

 

Mesures preventives: 

- Tenir cura d’on es deixa i com es deixa el material sobre la coberta 

- Preveure la protecció necessària del perímetre de la coberta per caiguda de 

personal o materials. 

Proteccions col·lectives: 

- Baranes 

- Bastides  de seguretat 

- Xarxes verticals 

- Xarxes horitzontals 

- Cable fixat amb ancoratges a les parets o sostre de la coberta, per a 

subjectar cinturons de seguretat durant la realització de la coberta i 

posteriors treballs de manteniment. 

Proteccions personals: 
- Ús de casc 
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- Ús d’ulleres antipartícules 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturó de seguretat. 

 

Acabats  ( arrebossats, enguixats, enrajolats, etc.) 

Riscos : 

- Caigudes al mateix nivell 

- Caiguda d’objectes 

- Protecció  de partícules 

- Aixafaments 

- Cops i talls 

- Torçaments i traumatismes similars 

- Cremades. 

Mesures preventives: 

- Treballar només amb bastides normalitzades per cases especialitzades en la 

fabricació d’aquest tipus de mitjans. Ens aquells casos que per raons 

justificades això no fos possible, la bastida no deixarà de complir la 

normativa vigent. 

- Col·locació de tanca de barana rígida a la zona de treball que comporti risc. 

- Entrada i sortida de materials amb planta amb mitjans auxiliars adequats. 

- Ordre i neteja. 

- Mitjans destinats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de 

l’obra sense risc de lesió per a la caiguda d’objectes. 

- Maquinària amb proteccions adequades ( instal·lacions elèctriques 

adequades ) 

- Sistemes d’evacuació de runa i mitjans en llocs  designats. 

Proteccions col·lectives : 

- Baranes segons normativa en bastides penjants. 

- Xarxes verticals 

- Xarxes horitzontals 

- Baranes de protecció en llocs amb risc de caigudes 

- Plataformes per entrada i sortida de materials 

- Protecció a la màquina de tallar materials ( fusta, ceràmica, gres, etc.) 
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- Tubs per evacuació de runes. 

Proteccions personals : 

- Ús de casc 

- Ús d’ulleres antipartícules. 

- Ús de guants ( de cuir i de goma segons les necessitats) 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de cinturons de seguretat. 

Industrials : 

Riscos més possibles : 

- Comuns per a tots els treballs que s’anomenen tot seguit, es poden 

considerar les distensions derivades de la manipulació de materials a les 

seves diferents fases. 

Fusteria de fusta, alumini, etc. 

- Caiguda d’alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Cops, talls, punxades i esgarrinxades contra màquines, útils, eines o 

objectes. 

- Electrocucions. 

- Projecció de partícules. 

 

Vidrieria : 

- Caiguda d’alçada 

- Caigudes al mateix nivell 

- Projecció partícules 

- Cops, talls, punxades i esgarrinxades contra màquines, útils, eines o 

objectes. 

Pintura : 

- Explosions 

- Incendis 

- Causticacions 

- Intoxicacions per emanacions. 

Fontaneria : 

- Caigudes al mateix nivell 

- Projecció partícules 
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- Cops, talls, punxades i esgarrinxades contra màquines, útils, eines o 

objectes. 

- Electrocucions 

- Cremades 

Electricitat : 

- Caigudes al mateix nivell 

- Projecció partícules 

- Cops, talls, punxades i esgarrinxades contra màquines, útils, eines o 

objectes. 

- Electrocucions 

Instal·lació antena de TV i FM 

- Caigudes al mateix nivell 

- Projecció partícules 

- Cops, talls, punxades i esgarrinxades contra màquines, útils, eines o 

objectes. 

- Electrocucions 

Gas : 

- Caigudes al mateix nivell 

- Projecció partícules 

- Cops, talls, punxades i esgarrinxades contra màquines, útils, eines o 

objectes. 

- Intoxicacions per emanacions. 

- Explosions 

- Incendis 

 

1.12 DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 

Els principals materials que componen l’execució de les obres son: 

��Formigó armat 

��Parets de maó calat 

��Envans de maó de 7 cm. 

��Aïllaments 

��Cel ras amb plaques Knauf ó similar 

��Perfileria d’alumini i fusta 

��Vidres laminats, climalits ó similar 
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��Paviments i revestiments de gres. 

 

1.13 RISCOS DE L’ÀREA DE TREBALL 

 Els riscos més significatius de l’operari a l’àrea de treball són : 

��Caigudes d’alçada 

��Caigudes a diferent nivell 

��Caigudes al mateix nivell 

��Cops i talls 

��Projecció de partícules als ulls 

��Inhalació de pols. 

 

1.14 PREVENCIÓ DEL RISC  

1.14.1 Proteccions individuals 

��Cascos : per a totes les persones que participen a l’obra, incloent-hi 

visitants. 

��Guants d’ús general 

��Guants de goma 

��Botes d’aigua. 

��Botes de seguretat 

��Granotes de treball 

��Ulleres contra impactes i antipols 

��Mascaretes antipols 

��Cinturó de seguretat de subjecció 

��Roba contra la pluja. 

1.14.2 Proteccions col·lectives  

��Senyals de trànsit 

��Senyals de seguretat 

��Tanques de limitació i protecció. 

1.14.3 Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva 

empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en 

la realització de les seves tasques. 

1.14.4 Formació 
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Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, l’exposició i la informació dels 

mètodes de treballs i dels riscos que aquests comporten juntament amb les 

mesures de seguretat que hauran de fer servir. 

 A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i 

primers auxilis, de manera que a l’obra es disposi d’algun socorrista. 

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en 

matèria de seguretat i salut. 

1.14.5 Medicina preventiva i primers auxilis. 

Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari 

S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels 

diversos centre mèdics ( serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, 

ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha de portar el possible accidentat perquè rebi 

un tractament ràpid i efectiu. 

1.14.6 Reconeixement mèdic  

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un 

reconeixement mèdic, que es repetirà al cap d’un any. 

 

1.15 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Es prohibirà el  pas a tota persona aliena a l’obra, col·locant els tancaments 

necessaris. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

- La interferència de feines i operacions 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 

- L’ordre en general de la zona de treball. 

 

1.16 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

 

1.17 PLA DE SEGURETAT 

En  compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 

1997, el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut i s’adaptarà  aquest  

Estudi de Seguretat i Salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
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Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, 

pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra, o en el seu 

defecte, per la direcció facultativa. 

Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació, l’enviarà el 

contractista als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat, amb la 

comunicació d’obertura de centre de treball, com és preceptiu. 

   Granollers,  març 2007 
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2.-  PLEC DE CONDICIONS 
 
 
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. 
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Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi  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. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut , 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, 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. 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. 

 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 

atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
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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 

subcontractistes. 

 

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.  

 

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 intervintents 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. 
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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.  

 

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. 
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��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. 
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��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.) 

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 

��CTE-DB-SI 

��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. 
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��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 

Carreteres 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. 
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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 

  

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 U.N.E.-E.N.  346: 1993 
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professional. 

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 
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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. Mascaretes. Requisits, 

assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  

E.N.    140: 1989 

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, mascareta 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, mascaretes, o 

adaptador facial tipus 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. Mascaretes 

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 
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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 
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3.-  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 

  

 











Bastides de façana 
Perspectiva 
 

 
 
1. Barana de cantonada 
2. Travesser 
3. Diagonal de punt fix 
4. Sòcol 
5. Passador 
6. Plataforma amb trapa 
7. Diagonal amb brida 
8. Barana 
9. Escala d'alumini 
10. Marc 
11. Suport d'iniciació 
12. Placa 
13. Plataforma metàl·lica 
 
 
 



Bastides de façana 
Detalls 
 

 
 
A. PERSPECTIVA 
1. Placa 
2. Diagonal 
3. Travesser 
4. Barana 
5. Barana de cantonada 
6. Marc 
7. Plataforma 
8. Plataforma amb trapa 
9. Entornapeu 
10. Entornapeu 
11. Suplement barana 
12. Peu de barana 
 
B. DETALL 
 
 



Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 
 

 
 
 
 
 



Xarxes Horitzontals 
Subjectada mitjançant ganxos al forjat 
 

 
 
FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75 
A - Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa. 
B - Ganxo de subjecció col·locat a 2 m. per a amarratge de cinturons de seguretat, 
 durant muntatge i retirada de la xarxa. 
C - Corda 10 mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes. 
D - Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.). 
E - Llas amb protecció. 
F -  Ancoratges principals de la xarxa. 
 
 



Escales de mà 
Detalls 
 

 
 
A. ESCALES DE MÀ 
1.  Punt de recolzament 
2.  Esglaons engalavernats 
3.  Travesser d'una sola peça 
4.  Base 
5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 
 Fins a 7 m. per escales reforçades 
6.  Mínim 1 m. 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS 
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR 
 
 



Tanques 
Tanca peatonal 
 

 
 
A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 
 
 



Baixants d'enderrocs 
Esquema 1 
 

 
 
A. PERSPECTIVA 
1. FALCA 
2. PUNTAL 
E. RUNA 
B. PERFIL 
E. RUNA 
 
 



Baixants d'enderrocs 
Esquema 2 
 

 
 
A. SECCIÓ 
B. DETALL 
1. Puntals 
2. Variable 
 
 



Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 
 

 
 
Zona A. Risc principal contacte indirecte. 
Zona B. Risc principal contacte directe. 
 
1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.  
2. Línia subterrània 
3. Muntants 
4. Presa de terra 
5. Aïllament reforçat 
6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
8.  Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10. Connexió terres de protecció en espera per a l´edifici definitiu. 
11. Anell en el fons de l´excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables. 
13. Circuit de posada a terra 
 



A.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja  
 sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici. 
B.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat  
 retardat per a alimentar els diferents muntants. 
 
 



Instal·lacions elèctriques 
Instal·lació elèctrica 
 

 
 
1. Connexió a l´armari de distribució general. 
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades. 
3. Pis. 
4. Pis. 
5. Planta baixa. 
6. Anell protector soterrani. 
 
 



Senyalització 
Advertiment 
 

 
 
 
 
 



Senyalització 
Prohibició 
 

 
 
 
 
 



Senyalització 
Obligació 
 

 
 
 
 
 



Urbanisme: senyalització 
con de balisament 
 

 
 
1.con de balissament 
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P01A.2 
Escomesa provisional d'electricitat  U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.3 
Escomesa provisional de fontaneria  U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.4 
Escomesa provisional de sanejament  U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

 AMIDAMENTS 

2,00
2,00

ParcialHALU
2,00 

 comentari 

Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i eficàcia 21A/113B, amb suports. U 
P01A.1 

SEGURETAT I SALUT P01 
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P01A.5 
Taquilla metàl·lica individual amb clau de 1.78 m. d'alçada col·locada. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.6 
Taula metàl·lica per a menjador amb una capacitat per a 10 persones, i tauler superior de melanina col·locada. U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.7 
Farmaciola d'obra instal·lada U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.8 
Reposició de material de farmaciola d'obra. U 

H ParcialALUcomentari

4,004,00 
4,00

P01A.9 
Reposició de material higiènic en serveis  U 

H ParcialALUcomentari

7,007,00 
7,00

P01A.10 
Senyal de stop tipus octogonal de D=600 mm.  normalitzada, amb suport metàl·lic d'acer galvanitzat 80x40x2 mm 
., i 1.80 m. d'alçada inclosos part proporcional d'obertura de pou, formigonat, col·locació i desmuntatge. 

U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.11 
Senyal de perill indefinit, triangular de 700 mm. de costat, d'acer galvanitzat, col·locació i desmuntatge. U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.12 
Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm., de xapa galvanitzada, col·locació i desmuntatge U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00
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P01A.13 
Senyal d'advertiment de perill en general, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. U 

H ParcialALUcomentari

4,004,00 
0,00 

4,00

P01A.14 
Senyal d'extintor, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. U 

H ParcialALUcomentari

2,002,00 
2,00

P01A.15 
Cinta correguda de balisatge plàstica pintada a dos colors vermella i blanca, inclosos col·locació i desmuntatge. ML 

H ParcialALUcomentari

100,00100,00 
100,00

P01A.16 
Casc de seguretat. U 

H ParcialALUcomentari

10,0010,00 
10,00

P01A.17 
Pantalla de seguretat per a soldadura U 

H ParcialALUcomentari

2,002,00 
2,00

P01A.18 
Ulleres panoràmiques antipols. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.19 
Ulleres antimpactes U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.20 
Màscara antipols. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00
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P01A.21 
Recanvi de filtre de màscara antipols. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.22 
Protectors auditius tipus tap. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.23 
Granota de treball. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.24 
Impermeable de treball. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.25 
Mandil de cuir per a soldador. U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.26 
Cinturó de seguretat de subjecció anticaiguda. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.27 
Cinturó de seguretat anticaiguda. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.28 
Dispositiu d'ancoratge mòvil per a subjectar cinturó de seguretat. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00



 

 

estudi de seguretat i salut
pressupost i amidamentsP01-1 

P01A.29 
Corda de poliamida per a fre de subjecció D=16 mm. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.30 
Parella de guants de goma ( neoprè). U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.31 
Cinturó portaeines. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.32 
Parella de guants de cuir. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.33 
Parella de guants aïllants per a electricistes. U 

H ParcialALUcomentari

3,003,00 
3,00

P01A.34 
Parell de genolleres de cautxú U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.35 
Protector de mà per a punter U 

H ParcialALUcomentari

3,003,00 
3,00

P01A.36 
Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00
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P01A.37 

Parell de botes aïllants per a electricista. U 

H ParcialALUcomentari

3,003,00 
3,00

P01A.38 
Parell de canelleres. U 

H ParcialALUcomentari

8,008,00 
8,00

P01A.39 
 Xarxa horitzontal per a protecció de forats de poliamida de fil de D=4mm. i malla de 1,75x1,75 mm. inclosos 
col·locació i desmuntatge. 

M2 

H ParcialALUcomentari

9,009,00 
9,00

P01A.40 
Cable de seguretat per a lligat en treballs d'alçada, subjectat mitjançant  ancoratges formigonats i separats 
cada 2 ml. i / muntatge i desmuntatge. 

ML 

H ParcialALUcomentari

20,0010,00 
20,00

P01A.41 
Passarel·la per a execució de reforç metàl·lics de  forjats, realitzada mitjançant taulons de fusta 20x7 cm. i 3m de 
longitud amb una amplada de 60 cm. i units entre  si mitjançant clavaó, inclòs fabricació i col·locació.( Amortització en  dues 
posades.) 

U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.42 
Protecció vertical de bastida amb xarxa de D=4 mm. i malla de 75x75mm inclòs col·locació i desmuntatge. 
(Amortització en dues posades). 

M2 

H ParcialALUcomentari

150,00150,00 
150,00
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P01A.43 
Protecció vertical de bastida ,  façana principal i interior planta baixa  amb malla espessa plàstica, i/col·locació i 
desmuntatge.(Amortització en dos usos). 

M2 

H ParcialALUcomentari

350,00350,00 
350,00

P01A.44 
Barana modular de 2,5 m. de longitud, formada per una carcassa  perimetral i central de tub buit de 30x30x1 
mm., en la part central de tal mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electro- soldada 
de 150x150 mm. i D=6 mm.. Amb muntant format per sergent tipus guardacos. Inclòs col·locació i desmuntatge. 

U 

H ParcialALUcomentari

30,0030,00 
30,00

P01A.45 
Equip de neteja de l'obra, considerant una hora diària d'oficial de 2ª i d'ajudant. U 

H ParcialALUcomentari

75,0075,00 
75,00

P01A.46 
Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció individual i dels sistemes de protecció col·lectiva 
, considerant una hora diària d'ajudant i peó 

H 

H ParcialALUcomentari

75,0075,00 
75,00

P01A.47 
Protecció del risc de contacte elèctric directe amb línies de baixa tensió  mitjançant pantalla aïllant, que tapi 
cables elèctrics i aïlladors. 

U 

H ParcialALUcomentari

1,001,00 
1,00

P01A.48 
Neteja i desinfecció de zona d’utilització com a casetes, considerant una neteja cada 15 dies U 

H ParcialALUcomentari

10,0010,00 
10,00
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PRESSUPOST  

P01. SEGURETAT I SALUT 

 P01A. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D' OBRA   Valor 
 

  Preu 
 

  Ud 
 

Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra. 100,44100,441,00U 
P01A.2 

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra. 88,6388,631,00U 
P01A.3 

Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra 73,5373,531,00U 
P01A.4 

Taquilla metàl·lica individual amb clau de 1.78 m. d'alçada 
col·locada. 

 96,6412,088,00U 
P01A.5 

Taula metàl·lica per a menjador amb una capacitat per a 10 
persones, i tauler superior de melanina col·locada. 

21,3221,321,00U 
P01A.6 

Farmaciola d'obra instal·lada 21,4321,431,00U 
P01A.7 

eficàcia 21A/113B, amb suports. 
Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6Kg. de càrrega i 2,00 32,88 65,76U 

P01A.1 
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Reposició de material de farmaciola d'obra. 164,6041,154,00U 
P01A.8 

Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra. 86,1012,307,00U 
P01A.9 

Senyal de stop tipus octogonal de D=600 mm.  normalitzada, amb 
suport metàl·lic d'acer galvanitzat 80x40x2 mm., i 1.80 m. 
d'alçada inclosos part proporcional d'obertura de pou, formigonat 
, col·locació i desmuntatge. 

34,3634,361,00U 
P01A.10 

Senyal de perill indefinit, triangular de 700 mm. de costat, d'acer 
galvanitzat, col·locació i desmuntatge. 

53,2953,291,00U 
P01A.11 

Senyal d'entrada prohibida a vianants, circular de D=600 mm., de 
xapa galvanitzada, col·locació i desmuntatge 

68,2168,211,00U 
P01A.12 

Senyal d'advertiment de perill en general, de P.V.C. rígid, 
col·locació i desmuntatge. 

552,72138,184,00U 
P01A.13 

Senyal d'extintor, de P.V.C. rígid, col·locació i desmuntatge. 276,36138,182,00U 
P01A.14 

Cinta correguda de balisatge plàstica pintada a dos colors 
vermella i blanca, inclosos col·locació i desmuntatge. 

111,001,11100,00ML 
P01A.15 

Casc de seguretat. 24,403,058,00U 
P01A.16 

Pantalla de seguretat per a soldadura 24,6212,312,00U 
P01A.17 

Ulleres panoràmiques antipols. 20,162,528,00U 
P01A.18 

Ulleres antimpactes 90,8811,368,00U 
P01A.19 

Màscara antipols. 22,722,848,00U 
P01A.20 
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Recanvi de filtre de màscara antipols. 5,520,698,00U 
P01A.21 

Protectors auditius tipus tap. 97,8412,238,00U 
P01A.22 

Granota de treball. 131,2816,418,00U 
P01A.23 

Impermeable de treball. 75,769,478,00U 
P01A.24 

Mandil de cuir per a soldador. 14,7014,701,00U 
P01A.25 

Cinturó de seguretat de subjecció anticaiguda. 535,1266,898,00U 
P01A.26 

Cinturó de seguretat anticaiguda. 956,40119,558,00U 
P01A.27 

Dispositiu d'ancoratge mòvil per a subjectar cinturó de seguretat. 500,8863,618,00U 
P01A.28 

Corda de poliamida per a fre de subjecció D=16 mm. 41,685,218,00U 
P01A.29 

Parella de guants de goma ( neoprè). 15,121,898,00U 
P01A.30 

Cinturó portaeines. 176,7222,098,00U 
P01A.31 

Parella de guants de cuir. 63,127,898,00U 
P01A.32 

Parella de guants aïllants per a electricistes. 85,2028,403,00U 
P01A.33 

Parell de genolleres de cautxú 100,4812,568,00U 
P01A.34 

Protector de mà per a punter 8,522,844,00U 
P01A.35 
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Parell de botes de seguretat amb puntera i plantilles metàl·liques. 196,8824,618,00U 
P01A.36 

Parell de botes aïllants per a electricista. 78,5726,193,00U 
P01A.37 

Parell de canelleres. 45,365,678,00U 
P01A.38 

 Xarxa horitzontal per a protecció de forats de poliamida de fil 
de D=4mm. i malla de 1,75x1,75 mm. inclosos col·locació i 
desmuntatge. 

26,552,959,00M2 
P01A.39 

Cable de seguretat per a lligat en treballs d'alçada, subjectat 
mitjançant  ancoratges formigonats i separats cada 2 ml. i / 
muntatge i desmuntatge. 

25,902,5910,00ML 
P01A.40 

Passarel·la per a execució de forjats, realitzada mitjançant 
taulons de fusta 20x7 cm. i 3m de longitud amb una amplada de 60 
cm. i units entre  si mitjançant clavaó, inclòs fabricació i 
col·locació.( Amortització en  dues posades.) 

13,8713,871,00U 
P01A.41 

Protecció vertical de bastida amb xarxa de D=4 mm. i malla de 
75x75mm inclòs col·locació i desmuntatge. (Amortització en 
dues posades). 

901,506,01150,00M2 
P01A.42 

Protecció vertical de bastida amb malla espessa plàstica, façana 
principal i interior planta baixa  i/col·locació i 
desmuntatge.(Amortització en dos usos). 
143 

836,502,39350,00M2 
P01A.43 

Barana modular de 2,5 m. de longitud, formada per una carcassa  
perimetral i central de tub buit de 30x30x1 mm., en la part 
central de tal mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electro- soldada de 150x150 mm. i D=6 mm.. Amb 
muntant format per sergent tipus guardacos. Inclòs col·locació i 
desmuntatge. 

399,3013,3130,00U 
P01A.44 
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Equip de neteja de l'obra, considerant una hora diària d'oficial de 
2ª i d'ajudant. 

1.637,2521,8375,00U 
P01A.45 

Equip de manteniment i conservació dels equips de protecció 
individual i dels sistemes de protecció col·lectiva, considerant una 
hora diària d'ajudant i peó 

1.508,2520,1175,00H 
P01A.46 

Protecció del risc de contacte elèctric directe amb línies de baixa 
tensió  mitjançant pantalla aïllant, que tapi cables elèctrics i 
aïlladors. 

41,4141,411,00U 
P01A.47 

Neteja i desinfecció de zona d’utilització com a casetes, considerant 
una neteja setmanal. Una neteja cada 15 dies 

1.563,10156,3110,00U 
P01A.48 

Total Subcapítol: 12.076,95

Total Capítol:  12.076,95P01 
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