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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos 
del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la 
geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de 
servicios. 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y 
proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 
 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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MD 1 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 

1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC 
 

L’Ajuntament de Sabadell com a entitat promotora de les energies renovables i la deslocalització de la generació d’energia elèctrica per 
disposar d’un sistema més eficient, vol continuar recolzant aquest tipus d’instal·lacions per autoconsum a les seves instal·lacions i 
aquest cas amb panells flexibles lleugers, fent possible la instal·lació en una coberta de xapa col·laborant com és la de Can marcet. 
Donat que la vida útil de la impermeabilització de la coberta existent es considera esgotada, s’inclou en aquest mateix projecte el 
tractament d’impermeabilització. Així mate, quedaran incloses les actuacions en matèria de seguretat i salut quant a l’accessibilitat 
necessàries per garantir les condicions de treball òptimes tant per la realització l’obra com el manteniment posterior. 
 
 
LES OBRES 
El projecte consisteix en la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques lleugeres adherides a una de les cobertes planes de 
l’edifici de Can Marcet i a l’arranjament de la mateixa per a facilitar-ne l’adherència i fixació de les esmentades plaques fotovoltaiques. 
 
Urbanísticament l’emplaçament està qualificat amb clau c-6 (Normes Urbanístiques) 
 
L’actuació prevista no contempla cap tipus d’augment de volum ni suposa cap afectació en la imatge exterior de l’edifici. Només 
s’intervé en la coberta. 
 
L’ÚS 
L’edifici és un equipament municipal. 
  
 

1.2 MARC LEGAL I PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
1.2.1 PLANEJAMENT URBANÍSTIC D’APLICACIÓ 

 
El planejament vigent, es el Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS). El Pla General Municipal d’Ordenació de 
Sabadell (PGMOS) es va aprovar definitivament mitjançant resolució de 22 de desembre de 1993. En data 31 de juliol de 2000 es va 
aprovar el text refós del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell. L'acord d'aprovació és pública al DOGC el 2 d'octubre de 2000. 
 
Urbanísticament l’emplaçament està qualificat amb clau c-6 (Normes Urbanístiques) 
 
El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic 
i local. 
 

1.2.2 EN RELACIÓ A LA LOE I AL CTE 
 

 
 

1.2.3 LIMITACIONS D’ÚS 
 

No s’intervé en l’ús actual de l’edifici. 
 

 

Requisits bàsics LOE Condicions 

Funcionalitat  √ Habitabilitat 
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges 

Decret 259/2003 (DOGC: 30/10/03) 

√ Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

√ Telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) 

Seguretat √ Estructural CTE DB SE-1 i CTE DB SE-2 

√ En cas d’Incendi CTE DB SI-1 a CTE DB SI-6 

√ D’utilització CTE  DB SUA-1 a CTE DB SUA-9 

Habitabilitat √ Salubritat CTE DB HS-1 a CTE DB HS-5 

√ Estalvi d’energia CTE DB HE-1 a CTE  DB HE-5 

√ Protecció del soroll CTE DB-HR 
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MD 2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 

 
L’EDIFICI 
Es tracta d’un volum edificatori amb cert interès històric però no catalogat per cap tipus de figura urbanística. L’edifici té una estructura 
de pilars i dents de serra característics de les naus tèxtils de Sabadell. 
 
L'antic vapor de Cal Marcet (també conegut com a Marcet SA, Vicens Planas o Puncernau) era una fàbrica que es troba al barri de 
Gràcia de Sabadell. Les primeres instal·lacions industrials, situades entre els carrers de Jacint Verdaguer, Pau Claris i la carretera de 
Molins de Rei, foren construïdes l'any 1884, i s'hi ubicaren processos tèxtils de filatura (d'estam), tissatge i pocs anys més tard, també 
de tintura. L'estructura fabril s'anà desenvolupant fins a ocupar, a partir del 1916, les tres illes limitades entre els carrers de la Reina 
Elionor, Cellers i la carretera de Molins de Rei. 
 
Des de la seva construcció, la força motriu emprada per a moure la maquinària fou el vapor. Ara bé, l'any 1920, un cop l'energia 
elèctrica ja havia substituït totalment al vapor a la indústria tèxtil i a diferència d'altres instal·lacions de la zona de característiques 
similars, Cal Marcet no abandonà la seva activitat, sinó que seguí expandint-se, tal com ho demostra el fet que es duguessin a terme 
modificacions arquitectòniques importants després d'aquesta data. 
 
Els anys 1943-44 es comença a construir, al nord de la ctra. de Molins de Rei (entre els actuals carrers de Permanyer, Jacint Verdaguer 
i passatge de Fraser Lawton), la fàbrica Marcet, on s'hi faria tot el cicle del teixit de llana per a comercialitzar-lo a bona part de l'estat. 
Actualment, aquest edifici allotja dependències de l'Ajuntament. 
 
L'any 1995 s'enderrocà l'illa compresa entre ctra. de Molins de Rei, Reina Elionor i Pau Clarís, on s'hi construïren habitatges, i tres anys 
més tard, l'illa entre la ctra. de Molins de Rei, Mossèn Jacint Verdaguer i Cellers, on s'hi construí un centre educatiu, l'escola Teresa 
Claramunt. 
 
Urbanísticament l’emplaçament està qualificat amb clau c-6 (Normes Urbanístiques) 
 
L’actuació prevista no contempla cap tipus d’augment de volum ni suposa cap afectació en la imatge global de l’edifici.  
 

 
 

2.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres consisteixen en: 

- Neteja de la coberta existent. 
- Arranjament de les buneres existents. 
- Fixació de 4 punts d’ancoratge per a línia de vida 
- Nova impermeabilització a base de sistema amb membranes tipus TPO fixades mecànicament en suport deck existent. 
- Millora de l’accés a la coberta mitjançant nova escala autoportant. 
- Subministrament, col·locació i posada en marxa del nou sistema fotovoltaic 

 
2.3 QUADRE DE SUPERFÍCIES 

 
La superfície de l’àmbit d’actuació és la coberta: 530m² 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A0cia_(Sabadell)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A0cia_(Sabadell)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sabadell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tintura_(t%C3%A8xtil)
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0quina_de_vapor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Sabadell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escola_Teresa_Claramunt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escola_Teresa_Claramunt
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MD 3 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
 

Requisits bàsics  

LOE art. 3 

Prestacions segons normativa 
específica  

 

Funcionalitat    

Utilització - La disposició i dimensió dels espais i la dotació de les instal·lacions faciliten la realització 
adequada de les funcions previstes a l’edifici. 

D.141/2012 
Habitabilitat 

Normativa usos 

 

Accessibilitat 
- Es facilita l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les 

persones amb discapacitat. 

- Es permet a les persones amb mobilitat o comunicació reduïdes l’accés i circulació per 
l’edifici segons la normativa específica. 

DB SUA  
(seccions 1 i 9) 

 

D.135/95 d’accessibilitat 

 

Telecomunicacions - Facilita l’accés als serveis de telecomunicació, audiovisuals i informació d’acord amb el que 
preveu la normativa específica. 

RD Llei 1/98, RD 401/2003, altres  

 
 
 

Requisits bàsics LOE 
art. 3 

Exigències bàsiques CTE  Nivells o valors límits de les prestacions 
establerts en els Documents Bàsics  

 

Seguretat   

SE Seguretat 
Estructural 

SE Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE) DB SE  

DB SE-AE 

DB SE-A 

DB SE-C 

DB SE-F 

DB SE-M 

    EHE, EF, NCSE 

 

SE 1 Resistència i 
estabilitat  

- La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè 
no es generin riscos indeguts, de forma que es 
mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de les 
accions i influències previsibles durant les fases de 
construcció i usos previstos dels edificis, i que una 
incidència extraordinària no produeixi conseqüències 
desproporcionades respecte a la causa original i es 
faciliti el manteniment previst. 

SE 2 Aptitud de servei 

  

  

  - L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de 
l’edifici, de forma que no es produeixin deformacions 
inadmissibles   

SI Seguretat en cas 
d’Incendi  

SI  Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE) DB SI (2)  

SI1 Propagació interior -  Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’interior 
de l’edifici. 

DB SI 1  

SI 2 Propagació exterior - Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, 
tant en l’edifici considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2  

SI 3 Evacuació d’ocupants - L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats 
perquè els ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un 
lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat. 

DB SI 3  

SI 4 Instal·lacions de 
protecció contra 
incendis 

- L’edifici disposarà dels equips i instal·lacions adequats per 

fer possible la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, 

així com la transmissió de l’alarma als ocupants. 

DB SI 4  

SI 5 Intervenció de 
bombers 

- Es facilitarà la intervenció dels equips de rescat i 
d’extinció d’incendis. 

DB SI 5  

SI 6 Resistència al foc de 
l’estructura 

- L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc 
durant el temps necessari perquè es puguin complir les 
anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6  
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SUA  Seguretat 
d’Utilització i 
Accessibilitat 

S
U
A 

Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE) DB SUA  

S
U
A
 
1 

Caigudes - Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per 
a lo qual els terres seran adequats per a afavorir que les 
persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la 
mobilitat. També es limitarà el risc de caigudes en forats, 
en canvis de nivell i a escales i rampes, facilitant la neteja 
dels vidres exteriors en condicions de seguretat. 

DB SUA 1  

S
U
A
 
2 

Impacte o enganxada 
- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte 

o enganxades amb els elements fixes o practicables de 
l’edifici. 

DB SUA 2  

S
U
A
 
3 

Immobilització en 
recintes tancats 

- Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar 
accidentalment immobilitzats a recintes. 

DB SUA 3  

S
U
A
 
4 

Il·luminació 
inadequada 

- Es limitarà el risc de danys a persones com a 
conseqüència d’una il·luminació inadequada en zones de 
circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclòs 
en cas d’emergència o de fallida de l’enllumenat normal. 

DB SUA 4  

S
U
A
 
5 

Alta ocupació - Es limitarà el risc causat per situacions amb alta ocupació 
facilitant la circulació de les persones i la sectorització 
amb elements de protecció i contenció en previsió del risc 
d’aixafament. 

DB SUA 5  

S
U
A
 
6 

Ofegament 
- Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en 

ofegaments a piscines, dipòsits, pous i similars mitjançant 
elements que restringeixin l’accés. 

DB SUA 6  

SUA 7 Vehicles en moviment - Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment 
atenent-se als tipus de paviments i senyalització i la 
protecció de les zones de circulació rodades i les de les 
persones. 

DB SUA 7  

SUA 8 Acció del llamp - Es limitarà el risc d’electrocució i d’incendi causat per 
l’acció del llamp mitjançant instal·lacions adequades de 
protecció contra el llamp. 

DB SUA 8  

SUA 9 Accessibilitat Veure apartat accessibilitat   

 
 

Habitabilitat     

HS Higiene, salut i 
protecció  del 
medi ambient 

HS 1 Salubritat  (art. 13 Part I del CTE) DB HS   

HS 1 Protecció enfront la 
humitat 

- Es limitarà el risc previsible de presència inadequada 
d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i els seus 
tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de 
precipitacions atmosfèriques, d’escorrenties, del terreny o 
de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin l’evacuació sense 
producció de danys. 

DB HS 1  

HS 2 Recollida i evacuació 
de residus 

- L’edifici disposarà dels espais i mitjans per extreure els 
residus ordinaris generats per ells d’acord amb el sistema 
públic de recollida de tal manera que es faciliti l’adequada 
separació en origen dels esmentats residus, la recollida 
selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió. 

DB HS 2  



 

 

B | A -    COBERTA FOTOVOLTAICA | CAN MARCET FASE II    - P à g i n a  |   8  

HS 3 Qualitat de l’aire 
interior 

- L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es 
puguin ventilar adequadament, eliminant els 
contaminants que es produeixin de forma habitual durant 
l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal 
suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió 
de l’aire viciat pels contaminants. 

- Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior 
de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes i patis, 
l’evacuació dels productes de combustió de les 
instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter 
general, per la coberta de l’edifici, amb independència del 
tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord 
amb la reglamentació específica sobre instal·lacions 
tèrmiques. 

DB HS 3  

HS 4 

HS 5 

Subministrament 
d’aigua 

- L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar 
a l’equipament higiènic previst aigua apta per al consum 
de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu 
funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud 
per al consum i impedint els possibles retorns que puguin 
contaminar la xarxa.  

- Els equips de producció d’aigua calenta amb sistemes 
d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran 
unes característiques tal que evitin el desenvolupament 
de gèrmens patògens. 

DB HS 4  

HS 5 Evacuació d’aigües - Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure 
les aigües residuals generades en ells de forma 
independent o conjunta amb les precipitacions 
atmosfèriques i amb les escorrenties. 

DB HS 5  

HE Estalvi d’Energia HE Estalvi d’energia     (art. 15 Part I del CTE) DB HE  

HE 0 Limitació del consum 
energètic 

-    L’edifici aconseguirà un ús raonable de l’energia 
necessària per a la seva utilització reduint a límits 
sostenibles el seu consum i així mateix aconseguirà que 
una part del consum procedeixi de fonts d’energia 
renovable, com a conseqüència de les característiques 
del seu projecte, construcció, ús i manteniment. (3) 

  

HE 1 Limitació de la 
demanda energètica 

-  L’edifici disposarà d’una envolvent que limiti 
adequadament la demanda energètica necessària per 
aconseguir el benestar tèrmic en funció de el clima de la 
localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’hivern i d’estiu, 
així com per les seves característiques d’aïllament i 
inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació 
solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de 
condensació superficials i intersticials que puguin 
perjudicar les seves característiques i tracten 
adequadament els ponts tèrmics per a limitar les 
pèrdues o guanys de calor i evitar problemes 
higrotèrmics als mateixos. 

DB HE 1  

HE 2 Rendiment de les 
instal·lacions 
tèrmiques 

  L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades 
destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus 
ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels 
seus equips.  

  Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el 
vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el 
projecte de l’edifici. 

DB HE 2  

HE 3 Eficiència energètica     
de les instal·lacions 
d’il·luminació 

  L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació 
adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 
energèticament disposant d’un sistema de control que 
permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així 
com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que 
reuneixin unes determinades condicions. 

DB HE 3  
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HE 4 Contribució solar 
mínima d’ACS 

Una part de les necessitats energètiques tèrmiques 
derivades de la demanda d’ACS o de climatització de 
piscina coberta, segons CTE HE 4, es cobrirà mitjançant 
la incorporació en l’edifici de sistemes de captació, 
emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa 
temperatura adequada a la radiació solar global del seu 
emplaçament i a la demanda d’aigua calenta de l’edifici. 

Els valors derivats d’aquesta exigència tenen 
consideració de mínims, sense perjudici de valors que 
puguin ser establerts per les administracions competents 
i que contribueixin a la sostenibilitat, atenent a les 
característiques pròpies de la seva localització i àmbit 
territorial. 

DB HE 4  

HE 5 Contribució solar 
fotovoltaica mínima 
d’energia elèctrica 

Si l’edifici està inclòs en l’àmbit d’aplicació del CTE HE 5 
incorporarà sistemes de captació i transformació 
d’energia solar en energia elèctrica per procediments 
fotovoltaics per a ús propi o subministrament en xarxa.  

  Els valors derivats d’aquesta exigència bàsica tindran la 
consideració de mínims, sense perjudici de valors més 
estrictes que puguin ser establerts per les 
administracions competents i que contribueixin a la 
sostenibilitat, atenent a les característiques pròpies de la 
seva localització i àmbit territorial. 

DB HE 5  

HR Protecció enfront 
del soroll 

HR Protecció enfront del soroll (art. 14 Par I CTE) DB HR 

 

 

 - L’edifici es projectarà, construirà, utilitzarà i mantindrà de manera que els elements 
constructius que conformin els seus recintes tinguin unes característiques 
acústiques adequades per:   

   - reduir la transmissió del soroll aeri, i d’impactes 

 - reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions de l’edifici, i  

  - per limitar el soroll reverberant dels recintes. 

 

 

 
3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI 

 
Condicions funcionals relatives a l’ús 

No s’intervé en cap dels usos de l’edifici i en conseqüència no es justifica cap de les ordenances sectorials que hi puguin ser 
d’aplicació. 

 
Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

No s’intervé en cap dels elements condicionant de l’accessibilitat de l’edifici i en conseqüència no es justifica cap de les 
ordenances sectorials que hi puguin ser d’aplicació. 

Tot i així, per tal de millorar l’accés de manteniment a la coberta àmbit del projecte, s’incorpora el disseny d’una escala de 
manteniment que compleix els requeriments del decret de Seguridad e Higiene en el Trabajo així com la incorporació d’una línia de vida 
per a la prevenció del risc de caigudes durant les tasques de manteniment de la coberta. 
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3.1.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL – SE 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y 
«DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se 
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones 
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 
Tenint en compte que el projecte no preveu cap intervenció a nivell estructural, es considera que aquest apartat NO PROCEDEIX en la 
redacció d’aquest projecte. 
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3.1.2 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI – SI 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se 
cumplen mediante dicha aplicación. 
 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas 

 
Tenint en compte que es tracta d’una actuació a la coberta de l’edifici i que les condicions interiors no variaran, es considera que la 
justificació d’aquest apartat NO PROCEDEIX en la redacció d’aquest projecte. 
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3.1.3 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ – SUA 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el 
uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras 
y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 
en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de 
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento 
atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción 
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
12.8. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente ys egura de los edificios a las personas con 
discapacidad. 

 
Tenint en compte que es tracta d’una actuació a la coberta de l’edifici, que té consideració d’ocupació nul·la i que les cond icions 
interiors no variaran, es considera que la justificació d’aquest apartat NO PROCEDEIX en la redacció d’aquest projecte. 
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3.1.4 SALUBRITAT – HS 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que 
los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios 
y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios 
que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las 
instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo 
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que 
eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 
Tenint en compte que es tracta d’una actuació a la coberta de l’edifici l’estanqueïtat de la qual ja està garantida per la tela asfàltica 
existent i que les condicions actuals d’estanqueïtat no faran més que millorar, es considera que la possible justificació dels apartats HS1 
i HS5 d’aquest articulat NO PROCEDEIX en la redacció d’aquest projecte. 
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3.1.5 ESTALVI D’ENERGIA – HE 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como 
por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 
climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 
del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de 
captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta 
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial 

 
Tenint en compte que el projecte contempla la instal·lació d’un nou sistema fotovoltaic per a la generació d’energia, amb independència 
dels requeriments normatius (es duu a terme aquesta actuació per voluntat de l’Ajuntament, no pas per imperatiu legal) es considera 
que la justificació d’aquest apartat NO PROCEDEIX en la redacció d’aquest projecte. 
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3.1.6 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL - HR 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
1. El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman 
sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
3.  El Documento Básico "DB HR Protección frente al Ruido" especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. Hasta que se apruebe 
este DB se aplicará la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 "Condiciones acústicas en los edificios". 

 
Tenint en compte que es tracta d’una actuació a la coberta de l’edifici i que no existeixen elements suseptibles d’estar inclosos en 
aquest articulat, es considera que la justificació d’aquest apartat NO PROCEDEIX en la redacció d’aquest projecte. 
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MD 4 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 
2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido 
(peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de 
cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en 
función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 

ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar 

térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 

 
4.1 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA GENÈRICA 

4.1.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
Des del punt de vista de resistència, l’edifici està format per pilars metàl·lics i de formigó i bigues metàl·liques. No s’hi intervé. 

 
4.1.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Des del punt de vista de resistència, l’edifici està format per pilars metàl·lics i de formigó i bigues metàl·liques. No s’hi intervé. 
 

4.1.3 SISTEMA ENVOLVENT 
Només s’intervé en el sistema d’impermeabilització. Es realitzarà una coberta a base de membranes tipus TPO fixades químicament i 
mecànica en la coberta existent. Es garantirà l’estanqueïtat de la coberta per 25 anys (segons condicions del fabricant i de l’instal·lador) 
 

4.1.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
No s’hi intervé. 
 

4.1.5 SISTEMA D’ACABATS 
No s’hi intervé. 
 

4.1.6 SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
La justificació d’aquest apartat consisteix en la globalitat de la instal·lació fotovoltaica per al seu funcionament i posada en marxa i en 
forma part de la MD 5 
 

4.1.7 EQUIPAMENT 
No s’hi intervé. 
 

 
4.2 ETAPES CONSTRUCTIVES I D’ACOPI DE MATERIAL 

 
Atenent a les característiques de l’edifici (coberta deck lleugera), caldrà tenir molt en compte la disposició de tots els materials acopiats 
durant les diferents etapes de subministrament de material i durant tot el procés de l’obra. No s’admetran càrregues injustificades a la 
coberta deck i caldrà que l’empresa adjudicatària de l’obra presenti una planificació detallada de les diferents etapes d’acopi de material 
així com la localització prevista per a l’emmagatzematge. També caldrà preveure la localització del punt òptim per a fer el 
subministrament, transport o l’elevació del material fins a la coberta i els corresponents talls de carrers, si s’escau. 
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MD 5 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
 
5.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
5.1.1 ANTECEDENTS 

Actualment en la coberta del edifici hi ha una instal·lació fotovoltaica amb les següents característiques: 

- Potència instal·lada, kWp: 9,31kWp  

- Generador fotovoltaic: 38 mòduls fotovoltaics del tipus REC model REC245PE, muntats sobre estructures d'alumini. 

- Inversor Fronius Symo 10.0-3-M 

- Proteccions en DC i en AC 

- Sistema de posta a terra independent per la instal·lació fotovoltaica formada per 4 piquetes de 1,5m de longitud i 16mm de 
diàmetre. 

- Sistema de monitoratge energètic i injecció 0 a la xarxa BT. Es realitza mitjançant l’ equip Lacecal ITR. 
Dades extretes del projecte: “Projecte executiu instal·lació fotovoltaica, policia municipal, Sabadell”, realitzat per SolarTradex SL, data 
16/10/2015. 
 

5.1.2 OBJECTE I ABAST 
El projecte de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum amb injecció zero a la xarxa de BT forma part del projecte general de reforma 
de la coberta del edifici que inclou la seva reimpermeabilitació i la instal·lació d’una línia de vida.  
 
L’objecte del projecte és definir les condicions i característiques tècniques de la instal·lació fotovoltaica aprofitant (sempre que sigui 
possible) els elements existents en la instal·lació actual per reduir costos.  
L’abast del projecte es la definició de les característiques i sistema de muntatge dels següents elements: 

- generador fotovoltaic, configuració elèctrica i distribució en coberta 

- inversors 

- proteccions, conductors i canalitzacions elèctrics 

- sistema de monitoratge 

- connexió a la xarxa de baixa tensió existent 

 

5.1.3 REGLAMENTACIÓ 
“RD 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de 
suministro de energía con autoconsumo y de producción con autoconsumo” 
 
 “RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica  de 
pequeña potencia” 
 
“RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía en régimen especial” 
 
"RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" 
 

5.1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
Es projecta una instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb injecció zero, que treballa en paral·lel amb la xarxa de distribució BT.  
La injecció zero garanteix la no injecció d’energia fotovoltaica a la xarxa en cas que la generació superi al consum. Quant això passa el 
sistema de control envia ordres als inversor per adaptar el punt de treball i aportar només la potència que es demanda. 
 
Al tractar-se d’una instal·lació d’autoconsum la connexió de la instal·lació fotovoltaica es realitzarà a la xarxa interior de l’usuari en el 
punt més proper a la CGP, garantint que els circuits de consum y generació són independents. 
Segons el Reial decret 900/2015, és tracta d’una modalitat d’autoconsum de tipus 2, ja que la potència contractada del consumidor 
supera els 100kW. 
 
Els principals components de la instal·lació són: 

- Generador fotovoltaic format per mòduls flexibles 

- 2 Inversors 

- Quadre elèctric de generació fotovoltaica 

- Quadre elèctric de proteccions corrent altern 

- Cablejat i safates (Mètodes d’instal·lació dels conductors) 

- Connexió a la xarxa interior de BT del edifici 
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5.1.4.1 Generador fotovoltaic 
El camp de captació el formen 108* mòduls repartits en 6 cadenes, cada una amb 18 mòduls connectats en sèrie. D’aquestes cadenes 
3 es connectaran a un inversor i les altres 3 a l’altre. Cada una de les cadenes es cableja fins al quadre elèctric de generació 
fotovoltaica que s’instal·larà a la coberta. *Aquest valor és orientatiu ja que primarà la potència mínima explicitada en el present 
projecte. 
Els mòduls fotovoltaics estan instal·lats directament sobre la coberta plana (inclinació de 0º). 
El cablejat i les connexions elèctriques entre mòduls es realitzaran a l’interior de safata metàl·lica. 
El cablejat serà específic per aplicacions fotovoltaiques, no propagador de la flama, lliure d’halògens, resistent als rajos ultravioleta. 
Aquest s’estendrà sobre safates tipus malla metàl·lica d’acer galvanitzat en calent específicament per a ser instal·lat en exteriors. La 
safata es taparà en tot el seu recorregut. 
La safata s’instal·la sobre pesos situats sobre la coberta (com per exemple blocs de formigó), en tot el recorregut de la safata. Aquesta 
es fixarà sobre els pesos mitjançant els accessoris de connexió que proporcioni el fabricant del sistema de safata seleccionat. 
Les safates i el cablejat de cada una de les cadenes anirà fins al quadre elèctric de generació fotovoltaica on hi ha les proteccions 
elèctriques. 
 

5.1.4.2 Q01: Quadre elèctric de generació fotovoltaica 
Aquest quadre consta del elements necessaris per protegir els mòduls fotovoltaics, els inversors i la línia general que es descriuen a 
continuació: 

- Proteccions DC: es tracta de fusibles tipus gPV específics per a la protecció de mòduls fotovoltaics. Cada cadena esta 
protegida per un fusible. En l’interior del quadre cada conjunt de cadenes fotovoltaiques pertanyents al mateix inversor es 
connecten en paral·lel. A més a més, es protegeix cada inversor amb una protecció contra sobretensions transitòries tipus 
2, amb tensió nominal de 1000Vdc (especifiques per a instal·lacions fotovoltaiques) 

- Seccionadors DC: permeten la desconnexió dels inversors en el costat DC. 

- Proteccions AC: consta de proteccions contra sobrecarregues i curtcircuits per cada un dels inversors mitjançant un 
magnetotèrmic. Aquest magnetotèrmic serveix també per desconnectar l’inversor des del costat AC. Els dos inversors es 
connecten en paral·lel, la línia resultant (línia general fotovoltaica) es la que es connecta a la xarxa interior de BT a l’origen 
de la instal·lació elèctrica.  

 
El quadre s’instal·la a la coberta amb evolvent estanca i resistent a la radiació solar. 
 

5.1.4.3 Inversors 
Es projecta la instal·lació amb 2 inversors de entre 17.5 i 20kW cada un. 
Aquests s’instal·laran en posició vertical sobre parament vertical o sobre un suport, al costat de l’inversor actual. 
La connexió en el costat DC al inversor es realitza de mitjançant l’element escaient proporcionat pel fabricant de l’inversor a les dues 
entrades MPP existents. 
 

5.1.4.4 Línia general fotovoltaica 
És la línia que uneix el quadre de generació fotovoltaica, situat a coberta, amb el punt d’unió a la xarxa interior, situat en planta baixa a 
la sala de comptadors.  
Cable lliure d’halògens, no propagador de la flama i del incendi i amb baixa emissió de fums i de gasos corrosius. 
El recorregut a coberta s’efectuarà entubat en tub plàstic lliure d’halògens fins el punt on actualment baixa a planta primera la línia 
general del la instal·lació fotovoltaica actual.. 
El recorregut per l’interior de l’edifici d’aquesta línia transcorrerà en paral·lel amb la línia general de la instal·lació fotovoltaica existent 
dins el seu propi tub. 
 

5.1.4.5 Q02: Quadre elèctric proteccions AC 
Situat a la sala de comptadors del edifici, la seva funció es protegir la línia general fotovoltaica i possibilitar la desconnexió de generador 
fotovoltaic des de la sala de comptadors. Aquest quadre consta dels següents elements: 

- Protecció magenetotèrmica, per la línia general fotovoltaica 

- Protecció contra sobretensions permanents i transitòries 

- Interruptor diferencial per protegir contra defectes a terra 

- Contactor de protecció redundant per assegurar la injecció 0 d’energia a la xarxa, accionat pel sistema de control 
d’injecció 0 (mitjançant contactes lliures de tensió), obre la línia general per desconnectar el generador FV. Aquest 
contactor actua només en cas de detectar que tot i canviar el punt de treball dels inversor s’injecta energia a la xarxa. 

 

5.1.4.6 Connexió entre instal·lació fotovoltaica existent i projectada 
En el quadre de proteccions AC existent (abans del comptador de generació FV i físicament situat al seu costat) es connectaran les 
dues línies generals dels camps fotovoltaics (l’existent i el que es projecta) mitjançant els borns de connexió escaients. El cable actual 
(4x10mm2) que connecta el quadre de proteccions AC existent i el comptador d’energia fotovoltaica es canviarà per un cable de 
4x35mm2.  
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5.1.4.7 Connexió a la xarxa interna de baixa tensió 
La connexió a la xarxa interna de baixa tensió es realitzarà a la sala de comptadors, on actualment es connecta la instal·lació 
fotovoltaica existent.  
El comptador actual de generació fotovoltaica es mantindrà, però els fusibles situats aigües avall del comptador, que actualment tenen 
un calibre de 40A, es canviaran per fusibles de 100A gG.  
Aigües avall d’aquests fusibles es realitzarà la connexió a la xarxa interna de BT, canviant el cablejat actual (4x10mm2) per un cable de 
4x35mm2.  
El punt de connexió serà el mateix on actualment es connecta la instal·lació fotovoltaica existent, entre l’ICP i el IGA al quadre general 
de la instal·lació.  
 

5.1.4.8 Presa de terra 
La presa de terra de la instal·lació projectada es connectarà a la presa de terra de la instal·lació fotovoltaica existent. La connexió es 
realitzarà mitjançant borns de connexió, si es possible al quadre de proteccions AC existent, abans de la caixa de seccionament del 
terra. 
 

5.1.4.9 Regulador d’autoconsum: monitorització energètica i injecció zero d’energia fotovoltaica a la xarxa BT. 
El regulador d’autoconsum o control dinàmic de potència és l’equip encarregat del monitoratge energètic i de regular la sortida de 
potència de l’inversor per aconseguir la injecció zero. 
Es projecta utilitzar el regulador d’autoconsum existent que controla i monitoritza la instal·lació fotovoltaica existent, el sistema Lacecal 
ITR2.0. 
 
Aquest sistema es comunica amb els inversors Fronius amb el protocol RS422 mitjançant un cablejat de dades i connectors RJ45.  
Els nous inversors i l’existent tenen han de connectar-se mitjançant interfases RS422. D’aquesta manera permet crear un bucle de 
comunicació entre un inversor i un altre. A l’últim inversor del bucle, a la interfase de sortida, si connecta un connector final que tanca el 
bucle de comunicació.  
A continuació s’explica esquemàticament:  
 

 
 
Aquest equip de monitoratge permet obtenir les dades de generació fotovoltaica per inversor. 
De manera que es pot saber, mitjançant aquest mateix monitoratge i sense necessitat d’incorporar nous elements a la instal·lació, la 
producció del camp fotovoltaic existent i del projectat. 
 

5.2 BASES DE DISSENY I CÀLCUL 
 
5.2.1 DIMENSIONAMENT DELS CONDUCTORS 

- Material: coure (cu) 

- Temperatura de càlcul considerada per als conductors de DC: 70ºC (resistivitat: 0,02063Ωmm2/m 

- Temperatura de càlcul considerada per als conductors de AC: 70ºC (resistivitat: 0,01724Ωmm2/m 

 

Segons la ITC-BT-40, instal·lacions generadores de baixa tensió :  

- els cables han de estar dimensionats per una intensitat no inferior 125% de la màxima intensitat prevista del generador. 

- La caiguda de tensió no serà superior al 1,5% 

- Mètode d’instal·lació dels conductors: 

 Conductors DC: conductors instal·lats sobre safata al aire lliure, mètode de instal·lació E. 

 Conductors AC: conductors en tub, mètode B1. 

 

5.2.2 SELECCIÓ DELS INVERSORS 
La selecció dels inversors s’ha realitzat mitjançant els següents criteris de selecció: 

- Criteri 1: Tensió sense carga de les cadenes de mòduls FV (Uocmax) inferior la tensió màxima que l’inversor pot suportar 
(Umax): 

Uocmax ≤ Umax 
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- Criteri 2: Tensió mínima de les cadenes de mòduls FV (Umin) superior a la tensió mínima del interval de funcionament 
MPPT (Umppt min). 

Umin ≥ Umppt min 
Si la tensió esta entre aquest límit (Umppt min) i 200V (tensió mínima d’arrencada) l’inversor es posa en marxa però no 
es capaç d’extreure la màxima potencia del camp fotovoltaic mitjançant els algorismes MPPT. 

 

- Criteri 3: Tensió màxima de les cadenes de mòduls FV (Umax) inferior a la tensió màxima interval de funcionament MPPT 
(Umppt max). 

Umax ≤ Umpppt max 
Si la tensió esta entre aquest límit (Umppt max) i 1000V (tensió màxima d’entrada) l’inversor continua en marxa però no 
es capaç d’extreure la màxima potencia del camp fotovoltaic mitjançant els algorismes MPPT. 

 

- Criteri 4: La intensitat de curtcircuit ha de ser inferior a la que resisteixi l’inversor. 

 

5.3 MATERIALS I NORMES TÈCNIQUES DE EXECUCIÓ 
 
5.3.1 MÒDULS FOTOVOLTAICS 

El projecte es realitza amb mòduls fotovoltaics de capa fina i flexibles, que s’instal·len sobre la coberta plana. El material de la base del 
mòdul ha de ser compatible amb el sistema d’impermeabilització de la coberta i ha de tenir una garantia certificada pel licitador quant a 
la seva compatibilitat per un període de 25 anys.  
 
El conjunt de mòduls, que forma el camp de captació ha de tenir les següents característiques: 

- Potència pic mínima, Wp: 32000 

- Superfície màxima del camp de captadors, m2: 460 (aquest valor pot variar en funció de les necessitats reals i de les 
dimensions de la placa instal·lada) 

 

A continuació es mostra una taula amb les especificacions mínimes que han de complir els mòduls fotovoltaics: 

- Característiques elèctriques: 

 Tolerància del valor de potencia de sortida, W: -0/+10 

 Rendiment mínim del mòdul fotovoltaic, %: 10 

 Rati potència/superfície, W/m2: >90 

- Coeficients de temperatura: 

 CT Isc (%/ºC): 0,008 ±25% 

 CT Voc (%/ºC): -0,28 ±15% 

 CT Pmpp (%/ºC): -0,38  ±15% 

- Certificacions: IEC 61646,  IEC 61730 

- Garantia de rendiment: 

 Als 10 anys: 90% Pmpp 

 Als 20/25 anys: 80% Pmpp 

- Grau de protecció (caixa connexions): IP66 

- Connectors MC4 o compatibles 

- Pes per m2: 2kg/m2 

 

5.3.2 INVERSORS 
Inversor trifàsic sense transformador, per a instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa, amb regulador MPPT per al seguiment del punt 
de màxima potència, amb un rendiment màxim del 98%, amb ventilació forçada, per a instal·lació a l’exterior amb un grau de protecció 
IP66, categoria de sobretensió 2/3. Amb dispositius de protecció integrat: mesura d’aïllament DC integrat, seccionador DC, 
monitorització de corrent de falta o desplaçament del punt de treball per limitar la potencia en cas de sobrecarrega DC. 

Dades d’entrada: 

- Intervals de tensions MPP, Vdc: 370-800 / 420-800 

- Tensió màxima d’entrada, Vdc: 1000 

- Mínima tensió d’entrada, Vdc: 200 

- Màxima corrent de entrada:, A 

 MPP1: 33.0 
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 MPP2: 27.0 

 MPP1 + MPP2: 51.0 

- Màxima corrent de curtcircuit dels mòduls solars, A: 

 MPP1: 49.5 

 MPP2: 40.5 

Dades de sortida:  

- Potència de sortida, VA: 175000 - 20000 

- Mínima tensió de xarxa, V: 150/260 

- Màxima tensió de xarxa, V: 280/485 

- Màxim corrent de sortida, A: 25.3 - 28.9 

- Freqüència nominal 50Hz 

- Coeficient de distorsió no lineal: <1.5 % 

 

5.3.3 MÈTODE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A COBERTA 
La instal·lació elèctrica de coberta en el camp de captadors FV es realitzarà mitjançant una safata de malla metàl·lica, on es realitzaran 
les connexions entre mòduls fotovoltaics i s’estendran els cables que van fins el quadre de proteccions. 
La safata es fixarà sobre pesos (com bloc de formigó) distribuïts al llarg del seu recorregut per donar pes i rigidesa. 
Els cables que van del quadre elèctric de generació fotovoltaica fins els inversors aniran entubats en tubs de plàstic lliure d’halògens 
(mètode instal·lació B o B2, en funció de si s’utilitzen cables unipolars o multiconductors). 
Els cables de la lineal general fotovoltaica, en el seu recorregut exterior, que van del quadre elèctric de generació fotovoltaica fins el 
punt de baixada de coberta a planta primera s’entubarà en tubs de plàstic lliure d’halògens (mètode instal·lació B o B2, en funció de si 
s’utilitzen cables unipolars o multiconductors). 
 

5.3.4 MÈTODE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR 
Entubat en tubs de plàstic lliure d’halògens (mètode instal·lació B o B2, en funció de si s’utilitzen cables unipolars o multiconductors). 
 

5.3.5 PROTECCIONS EL COSTAT DE CORRENT CONTINU DC 
Per protegir les cadenes de mòduls fotovoltaics s’utilitzaran fusibles específics per a instal·lacions fotovoltaiques tipus gPV. 
La protecció contra sobretensions per cada grup de cadenes ha de tenir, com a mínim les següents característiques: 

- protecció contra sobretensions transitòries (SPD) per aplicació fotovoltaica 

- certificacions: 

 EN 61643-11: tipus 2 

 IEC 61643-11: classe II 

 EN 50539-11: PV tipus 2  

- tensió nominal, Vdc: 1000V 

- intensitat de descarrega, kA: >5 

 
Els seccionadors de CC han de ser capaços de obrir i tancar en carrega, amb una tensió assignada de 1000Vdc i una intensitat nominal 
superior a 41A. 
 

5.3.6 PROTECCIONS AL COSTAT DE CORRENT ALTERN AC 
Per protegir els inversors i la línia general fotovoltaica s’utilitzen magnetotèrmics amb corba C, de la intensitat adequada (marcada al 
esquema unifilar). Cada inversor té un magnetotèrmic, instal·lat al quadre Q01 generació fotovoltaica, situat a coberta. 
La protecció magentotèrmica de la línia s’instal·la en un quadre a la sala de comptadors (Q02 quadre proteccions AC), juntament amb 
un interruptor diferencial i un contactor (protecció redundant injecció zero). 
 

5.3.7 COMPTADOR ELÈCTRIC  
S’utilitzarà el comptador elèctric existent. 
 

5.4  MANTENIMENT 
Es preveu que durant un termini d’1 any a comptar des de la recepció final de l’obra, el licitador assumirà el manteniment de la 
instal·lació a nivell de posada en servei, funcionament, compatibilitats i possibles reparacions en tota la istal·lació. 
 

5.5 LEGALITZACIÓ I TRÀMITS 
El licitador serà l’encarregat i responsable de la posada en marxa de la instal·lació i, per tant, assumirà la gestió amb les companyies 
subministradores d’electricitat i redactarà i gestionarà el projecte de legalització de la instal·lació. 
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MN NORMATIVA APLICABLE 
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MN 1 EDIFICACIÓ 
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE ALS PROJECTES D’EDIFICACIÓ 
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix 
que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de 
les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les 
normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà 
que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es 
complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal 
remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin 
amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els 
Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en 
aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació 
energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau 
es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos 
previstos. 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

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

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves 

correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació 

a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 

correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
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Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

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

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

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

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

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

 

Seguretat en cas d’incendi 

 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

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

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

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

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

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

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

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

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
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CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

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

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

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres 
d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

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

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

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

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

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

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

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

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents 
del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 llevat 

dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

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

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

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

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

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

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

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

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

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

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

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

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

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

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la 
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 
 
 
 
 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

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

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

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

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

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

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

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

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

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

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

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

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

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

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

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

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

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

 

 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

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

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 



 

 

B | A -    COBERTA FOTOVOLTAICA | CAN MARCET FASE II    - P à g i n a  |   30  

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim 
d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia 
elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

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

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

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

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
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Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT 
y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los 
edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

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

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

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

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

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

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

(BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

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

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 



 

 

B | A -    COBERTA FOTOVOLTAICA | CAN MARCET FASE II    - P à g i n a  |   32  

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

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

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

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

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

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

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 
 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

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

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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AMIDAMENTS 
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AM ESTAT D’AMIDAMENTS 

 



COBERTA FOTOVOLTAICA- CAN MARCET FASE II

AMIDAMENTS Data: 11/12/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1742 PRESSUPOST V1.2

Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 K5ZR1010 m2 Neteja superficial del soport existent actual format de làmina bituminosa autoprotegida mineral, inclòs càrrega a
camió i transport a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

2 K5ZR1000 u Desmuntatge de bunera existent a làmina bituminosa autoprotegida mineral. Inclòs retirada del morrió, càrrega a
camió i transport a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 K1661310 u Cala d'inspecció, previ tall amb serra de disc, en coberta plana fins al descobriment de l'estructura horitzontal
portant (perfil resistent) segons plànols de detall. Inclou tancament posterior de la mateixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 1742 PRESSUPOST V1.2

Capítol 02  COBERTES

1 E7B45U001 m2 Neteja i raspallat de capa d'impermeabilització existent per a posterior col·locació de nova capa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

2 E7B451F0 m2 Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster ROOFTEX 200, punxonat mecànicament
mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i calandratge amb resistència biològica a fongs i bacteris amb
un gramatge de 200 grs/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

3 E5Z26D51 m2 Subministrament i col·locació de membrana impermeabilitzant fixada mecànicament, constituïda per una làmina
sintètica de TPO Flagon EP / PR 150 de gruix 1,5 mm, estabilitzada dimensionalment amb feltre de malla de
poléstser, resistent als raigs UV, agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a tracció> / = de 1100 N / 5 cm
(UNI eN-12.311-2), elongació a ruptura> 15% (UNI eN 12.311-2) i una resistència al punxonament estàtic> 20

EUR



COBERTA FOTOVOLTAICA- CAN MARCET FASE II

AMIDAMENTS Data: 11/12/17 Pàg.: 2

kg (UNI eN 12730), soldada mitjançant termofusió amb aire calent en els cavalcaments i reforçada en
cantonades i racons amb ANGLES FLAG; fixada en tot el perímetre de remuntador vertical per mitjà de BARRA
PERFORADA DE XAPA GALVANITZADA FLAG, incloent JUNTA antipunxonament FLAG. Garantia de la
instal·lació de 25 anys a comptar des de la finalització de la instal·lació de la mateixa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 530,000 530,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

4 E5Z26D5X m2 Subministrament i col·locació per a reforç puntual de membrana impermeabilitzant fixada mecànicament,
constituïda per una làmina sintètica de TPO Flagon EP / PR 150 de gruix 1,5 mm, estabilitzada dimensionalment
amb feltre de malla de poléstser, resistent als raigs UV, agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a
tracció> / = de 1100 N / 5 cm (UNI eN-12.311-2), elongació a ruptura> 15% (UNI eN 12.311-2) i una resistència
al punxonament estàtic> 20 kg (UNI eN 12730), soldada mitjançant termofusió amb aire calent en els
cavalcaments i reforçada en cantonades i racons amb ANGLES FLAG; fixada en tot el perímetre de remuntador
vertical per mitjà de BARRA PERFORADA DE XAPA GALVANITZADA FLAG, incloent JUNTA antipunxonament
FLAG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç puntual 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

2 Reforç puntual sota peus de escala 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 E9UZ5MD0 m Formació de mitja canya amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, sobre perfil de remat existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 98,530 98,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,530

6 E5Z26D53 ml Reforç mitjançant doblat en el remat perimetral a base de membrana impermeabilizante fijada mecánicamente,
constituida por una lámina sintética de TPO FLAGON EP/PR 150 de espesor 1,5 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 98,530 98,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,530

7 K8J9U010 m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,80 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a
màxim,  amb tres plecs per a vora lliure, col.locada amb fixacions mecàniques segons plànols de detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 98,500 98,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,500

EUR



COBERTA FOTOVOLTAICA- CAN MARCET FASE II

AMIDAMENTS Data: 11/12/17 Pàg.: 3

8 KD510FQ1LBK3 ut Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) ref. 8027-22 de la serie Cassoleta i altres accessoris d'ASFALTEX, de
125 mm de diàmetre, adherida sobre làmina bituminosa en calent de 30x30 cm., amb doble capa
d'impermeabilització de 30x30 cm. Inclou p.p. d'extracció de bonera existent i retall de capa existent de 30x30cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 KD510FQ1LBK ut Tapa de zinc universal per a bunera sifònica de 125 mm diàmetre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 KD510000 ut Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense amortidor de caigudes, de 18 m de longitud,
classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6; 3
ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6; cable flexible d'acer galvanitzat, de
10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; 4 pals d'acer inoxidable AISI 316, amb placa d'ancoratge;
tensor de caixa oberta; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Tot fixat en estructura horitzontal segons plànols de detall.
Inclou la perforació i reparació de la coberta afectada en els 4 punts de fixació. Inclou les proves de càrrega,
control de qualitat i certificació del sistema segons normativa sectorial específica. El suport de les columnes de
linia de vida es faran amb soldadura a biga existent, executades per soldador homologat i assajades a posterior
segons control de qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 KD510006 ut Subministrament i muntatge de conjunt d’escala metàl·lica a base de perfils d’acer galvanitzat i relliga
electrosoldada. Segons plànols de detall. Inclou els 2 suports de formigó i la seva correcta fixació, sense talls ni
soldadures posteriors.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 K9GZAA81X u Subministrament i col·locació de suports circulars de formigó de diàmetre 160 mm de 3 cm d'alçària per a suport
de safates d'instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Obra 01 PRESSUPOST 1742 PRESSUPOST V1.2

Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

EUR



COBERTA FOTOVOLTAICA- CAN MARCET FASE II

AMIDAMENTS Data: 11/12/17 Pàg.: 4

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans
manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 contenidor 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Runa 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 contenidor 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 Runa 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Obra 01 PRESSUPOST 1742 PRESSUPOST V1.2
Capítol 04  ELECTRICITAT

NIVELL 3 01  QUADRES ELÈCTRICS

1 EG3101 u Quadre general segons esquema unifilar, cablejat, bornes, barres, premsaestopes, elements de fixació i
senyalització de mecanismes. Amb un 30% d'espai de reserva. Incloïen els elements indicats en la
descomposició d'aquesta partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG3108 u Quadre interconnexió fotovoltaica segons esquema unifilar, cablejat, bornes, barres, premsaestopes, elements
de fixació i senyalització de mecanismes. Amb un 30% d'espai de reserva. Incloïen els elements indicats en la
descomposició d'aquesta partida.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG123114 u Interconnexió de camps FV. Connexió dels entre el camp de moduls FV existents i el projectat. La connexió es
realitza en el quadre de proteccions existent situat en la sala de comptadors al costat del comptador d'energia
fotovoltaica, mitjançant uns bornes de connexió i substituint el cablejat entre el quadre existent i el comptador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG123116 u Connexió a xarxa interna BT. Substitució dels cables i fusibles aigues avall del comptador eléctric fotovoltaic fins
a connexió a quadre general.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EGE2311 u Inversor trifàsic per a instal·lació fotovoltaica amb connexió a xarxa. Inclus estructura de suport. Instal·lació en
exterior. Característiques:
Potència màxima de sortida, VA: 17500-20000
Intensitat màxima de sortida, A: 25.3-28,9
Rang de freqüències, HZ: 45-65
Mínima tensió d'entrada (tensió d'arrancada), Vdc: 200
Màxima tensió d'entrada, Vdc: 1000
Rang de tensió MPP, Vdc: 370-800 / 420-800
Seguidors MPP
Grau de protecció: IP66
Inversor sense transformador.
L'inversor ha de ser comptaible amb els següents equips i sistemes:

- amb el regulador d'autoconsum i control d'injecció 0 existent en la instal·lació: equip Lacecal ITR2.0
EUR
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- amb el inversor Fronius Symo 10.0 existent per poder comunicar-se i crear un bucle de comunicació
per realitzar la monitorització, amb el qual extreure les dades de generació fotovoltaica de cada un dels inverors
i poder disgregar per separat la generació dels camps fotovoltaics existent i projectat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1742 PRESSUPOST V1.2

Capítol 04  ELECTRICITAT
NIVELL 3 02  CANALITZACIÓ I CABLEJAT

1 EG3132O1 m Línia elèctrica formada per cables de designació UNE RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata, amb part
proporcional de accessoris y petit material. 4x10+10mm2
Temp. màxima del conductor: 90ºC
Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC (màxima 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EG3132O2 m Línia elèctrica formada per cables de designació UNE RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata, amb parte
proporcional de accesorios y petit material. 4x35+16mm2
Temp. máxima del conductor: 90ºC
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

3 EG3132O3 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC muntatge en tubo o safata, amb parte proporcional de
accesorios y petit material. 2x6mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al quadre eléctric i desde quadre eléctric a inversor. Para
instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

AMIDAMENT DIRECTE 234,000

4 EG3132O4 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC muntatge en tub o safata, amb parte proporcional de accesorios
y petit material. 2x16mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al quadre eléctric i desde quadre eléctric a inversor. Para
instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 EG2D32O5 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas electrosoldades galvanitzat en calent (EN ISO 1461, indicat per a
instalacions exteriors), amb vora de seguretat per a la conducció de cablejat eléctric. Inclus tapa, unions, soports
i accesoris de distribució de cablejat. Trasejada amb un cable de terra de 16mm2.
Dimensions: 100x35mm

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

6 EG2D32O6 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas electrosoldades galvanitzat en calent (EN ISO 1461, indicat per a
instalacions exteriors), amb vora de seguretat per a la conducció de cablejat eléctric. Inclus tapa, unions, soports
i accesoris de distribució de cablejat. Trasejada amb un cable de terra de 16mm2.
Dimensions: 150x35mm

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 11,000

7 EG2D32O7 m Tub metal·lic d'acer galvanitzat o plàstic lliure d'halògens no propagador de la flama, muntatge superficial. D50

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 1742 PRESSUPOST V1.2
Capítol 04  ELECTRICITAT

NIVELL 3 03  MÒDULS FOTOVOLTAICS

1 EGE133O1 ud Conjunt de moduls fotovoltaics flexibles formant camp de captació sobre coberta plana, material de base del
modul compatible amb el sistema d'impermeabilitzacio de la coberta. Inclòs cables de connexió i elements o
sistema de subjeccio a la coberta. Les plaques aniran amb adhesiu incorporat per a la subjecció a la coberta,
aquest adhesiu serà compatible amb l'acabat de la coberta. Garantia del conjunt de 25 anys a comptar des de la
finalització de la instal·lació.

Caracteristiques del camp de captació:
· potencia picmínima , Wp: 32000
· superficie máxima del camp de captadors, m2: 460
Característiques dels moduls fotovoltaics:
· modul fotovoltaic flexible
· rendiment del modul fotovoltaic: >10%
· garantia de rendiment de la potencia de sortida:
- als 10 anys: 90% Pmpp (potencia pic en condicions STC)
- als 20/25 anys: 80% Pmpp
· conectors MC4 o comptibles
· relació poténcia superfície (w/m2): >90

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EGE133O2 pa Posada en marxa de la instal·lació. Inclou la gestió amb les companyies subministradores, la redacció del
projecte de legalització de la instal·lació i la gestió de la seva legalització final.

Inclou p.p. de manteniment de la instal·lació a nivell de posada en servei, funcionament, compatibilitats i
possibles reparacions en tota la instal·lació fotovoltaica durant un any a comptar des de la recepció final de
l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 1742 PRESSUPOST V1.2
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 SS00U001 pa Aplicació de les mesures de seguretat i salut necessàries per a dur un correcte funcionament de l'obra, a definir
pel coordinador de seguretat assignat a l'obra, segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1742 PRESSUPOST V1.2
Capítol 06  CONTROL DE QUALITAT

EUR
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1 CQ00001 pa Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de Qualitat especificats per la DF, segons Pla i
Programa de Control de Qualitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 obra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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COBERTA FOTOVOLTAICA- CAN MARCET FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/12/17 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,62000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,38000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 19,10000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 19,24000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,76000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,21000 €

A013M000 h Ajudant muntador 16,53000 €

A0140000 h Manobre 15,57000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,19000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/12/17 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C150AE00 m3 Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 9,02000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

22,26000 €
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MATERIALS

210011 m2 Làmina sintètica a base de PVC, fabricada mitjançant calandratge i reforçada amb malla de fibra de
polièster d'1,2 mm de gruix, ref. 210011 de la sèrie  Danopol HS de DANOSA

5,35000 €

210012 U angle flag 38,00000 €

2101121 m TPO flagon 20,00000 €

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 91,46000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €

B147UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

10,75000 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,40000 €

B147UC20 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,75000 €

B147UE30 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

332,35000 €

B147UH10 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

25,87000 €

B147US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de
línia de vida horitzontal

103,18000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,61000 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,08000 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 0,95000 €

B8J9U010 m Peça per a coronament de paret, de planxa d'acer galvanitzat de 0,70 mm de gruix, i de 40 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb dos plecs

4,40000 €

BBMZV005 u Peu de formigó prefabricat per a fites d'aresta 2,33000 €

BD5U001 u tapa de zinc 10,85000 €

BD515FQ1 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica 27,42000 €

BGWE2000 u Part proporcional d'accesoris 1,00000 €

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm
de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat

335,11000 €

EG123115 ud Substitució de fusibles existents (40A) aigues avall del comptador d'energia fotovoltaica, per un
fusible de 100A gG. Base DO3.

2,50000 €

EG133107 ud Armari quadre elèctric per allotjar els component indicats en la descomposició de la partida en la
que s'inclou un 30% d'espai de reserva. Construcció i components segons plec de condicions
tècniques. Característiques principals:
· Grau de protecció IP65, IK08
· Evolvent de policarbonat amb resistència a la radiació ultravioleta.
· Porta transparent o opaca
· Regletes de connexió de terra

126,11000 €

EG133112 ud Armari quadre elèctric per allotjar els component indicats en la descomposició de la partida en la
que s'inclou un 30% d'espai de reserva. Construcció i components segons plec de condicions
tècniques. Característiques principals:
· Grau de protecció IP65, IK08

82,32000 €
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MATERIALS

· Porta transparent o opaca
· Regletes de connexió de terra

EG413106 ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, 4P, 32A, corba C, 6/10KA 117,11000 €

EG423110 ud Interruptor diferencial 63A 30mA 4P tipus AC, protegit contra desconnexions intempestives. 293,14000 €

EG463102 ud Fusible gPV 20A cilíndric dimensions 10×38mm específic per aplicacions fotovoltaiques.
Proporciona protecció per a cadenes de mòduls fotovoltaics contra sobrecarregues i curtcircuits.
Classe gPV segons norma IEC60269-6. Característiques:
·tensió assignada, V DC: 1000
·poder de tall (PdC), kA: 30

10,32000 €

EG463103 ud Base porta fusible modular unipolar per a fusibles cilíndrics 10x38. Tensió assignada 1000V DC. 6,67000 €

EG473105 ud Interruptor seccionador 4p modular 63A 1000Vdc per a desconnexió en carga al costat DC del
inversor amb accionament rotatiu. Inclús comandament directe, 2 platines de pontejat y
cubrebornes.

126,75000 €

EG483104 ud Protecció contra sobretensions transitòries (SPD) per aplicació fotovoltaica, tipus 2 (EN 61643-11),
classe II (IEC 61643-11), PV tipus 2 (EN 50539-11), desendollable, 1000VDC. Característiques:
· 3 pols
· tensió de xarxa màxima, Vdc: 1060
· intensitat màxima de descarrega, kA: 40
· fusibles de connexió:

135,83000 €

EG483109 ud Conjunt de protecció combinada contra sobretensions transitòries y permanents associades a un
interruptor general automàtic de 4P, 63A, 6/10kA, corba C. Característiques protecció
sobretensions:
· intensitat màxima de descarrega 15kA, nivell de protecció Up inf. o igual 1,5 kV .
· Tensió de desconnexió para sobretensions permanents, Vac: >280V c.a. (UNE EN 50550, UNE
EN 61643-11)

424,39000 €

EG4R3111 ud Contactor 63A amb 4 contactes NT. Contactor excitat pel regulador d'autoconsum instantani
d'injecció 0 Lacecal ITR 2.0 existent en la instal·lació actual. Actua com a protecció redundant per
assegurar la injecció 0.

145,53000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 76,06000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 54,47210 54,47210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,06100

D07660B1 m3 Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 128,74000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,19000 = 20,19000

Subtotal: 20,19000 20,19000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

1,000      x 91,46000 = 91,46000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 1,67000 = 0,20040

Subtotal: 107,15540 107,15540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20190

COST DIRECTE 128,74430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,74430
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PARTIDES D'OBRA

P-1 CQ00001 pa Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs
de Control de Qualitat especificats per la DF, segons
Pla i Programa de Control de Qualitat.

Rend.: 1,000 800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

E2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un
35%.

Rend.: 1,000 22,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,26000 = 22,26000

Subtotal: 22,26000 22,26000

COST DIRECTE 22,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,26000

E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s'inclou
el cànon d' abocament del residu a dipòsit controlat
segons el que determina la Llei 8/2008.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

Rend.: 1,000 33,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,250      x 26,61000 = 33,26250
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 33,26250 33,26250

COST DIRECTE 33,26250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26250

P-2 E5Z26D51 m2 Subministrament i col·locació de membrana
impermeabilitzant fixada mecànicament, constituïda
per una làmina sintètica de TPO Flagon EP / PR 150
de gruix 1,5 mm, estabilitzada dimensionalment amb
feltre de malla de poléstser, resistent als raigs UV,
agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a
tracció> / = de 1100 N / 5 cm (UNI eN-12.311-2),
elongació a ruptura> 15% (UNI eN 12.311-2) i una
resistència al punxonament estàtic> 20 kg (UNI eN
12730), soldada mitjançant termofusió amb aire
calent en els cavalcaments i reforçada en cantonades
i racons amb ANGLES FLAG; fixada en tot el
perímetre de remuntador vertical per mitjà de BARRA
PERFORADA DE XAPA GALVANITZADA FLAG,
incloent JUNTA antipunxonament FLAG. Garantia de
la instal·lació de 25 anys a comptar des de la
finalització de la instal·lació de la mateixa.

Rend.: 1,000 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

Subtotal: 10,90400 10,90400

Materials

210011 m2 Làmina sintètica a base de PVC, fabricada mitjançant
calandratge i reforçada amb malla de fibra de
polièster d'1,2 mm de gruix, ref. 210011 de la sèrie
Danopol HS de DANOSA

1,050      x 5,35000 = 5,61750

Subtotal: 5,61750 5,61750

COST DIRECTE 16,52150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52150

P-3 E5Z26D53 ml Reforç mitjançant doblat en el remat perimetral a
base de membrana impermeabilizante fijada
mecánicamente, constituida por una lámina sintética
de TPO FLAGON EP/PR 150 de espesor 1,5 mm.

Rend.: 1,000 26,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 15,57000 = 1,94625

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,62000 = 4,65500
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Subtotal: 6,60125 6,60125

Materials

2101121 m TPO flagon 1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

COST DIRECTE 26,60125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,60125

P-4 E5Z26D5X m2 Subministrament i col·locació per a reforç puntual de
membrana impermeabilitzant fixada mecànicament,
constituïda per una làmina sintètica de TPO Flagon
EP / PR 150 de gruix 1,5 mm, estabilitzada
dimensionalment amb feltre de malla de poléstser,
resistent als raigs UV, agents atmosfèrics i arrels,
amb una resistència a tracció> / = de 1100 N / 5 cm
(UNI eN-12.311-2), elongació a ruptura> 15% (UNI
eN 12.311-2) i una resistència al punxonament
estàtic> 20 kg (UNI eN 12730), soldada mitjançant
termofusió amb aire calent en els cavalcaments i
reforçada en cantonades i racons amb ANGLES
FLAG; fixada en tot el perímetre de remuntador
vertical per mitjà de BARRA PERFORADA DE XAPA
GALVANITZADA FLAG, incloent JUNTA
antipunxonament FLAG.

Rend.: 1,000 54,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,38000 = 4,67600

Subtotal: 10,90400 10,90400

Materials

210012 U angle flag 1,000      x 38,00000 = 38,00000

210011 m2 Làmina sintètica a base de PVC, fabricada mitjançant
calandratge i reforçada amb malla de fibra de
polièster d'1,2 mm de gruix, ref. 210011 de la sèrie
Danopol HS de DANOSA

1,050      x 5,35000 = 5,61750

Subtotal: 43,61750 43,61750

COST DIRECTE 54,52150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,52150

P-5 E7B451F0 m2 Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100%
polièster ROOFTEX 200, punxonat mecànicament
mitjançant agulles amb posterior tractament tèrmic i
calandratge amb resistència biològica a fongs i
bacteris amb un gramatge de 200 grs/m2

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,76000 = 0,41520

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,38000 = 0,93520

Subtotal: 1,35040 1,35040

Materials

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 0,95000 = 1,04500

Subtotal: 1,04500 1,04500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02026

COST DIRECTE 2,41566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41566

P-6 E7B45U001 m2 Neteja i raspallat de capa d'impermeabilització
existent per a posterior col·locació de nova capa

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 15,57000 = 0,31140

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 18,62000 = 1,86200

Subtotal: 2,17340 2,17340

COST DIRECTE 2,17340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17340

P-7 E9UZ5MD0 m Formació de mitja canya amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, sobre perfil de remat existent

Rend.: 1,000 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 15,57000 = 1,94625

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,62000 = 4,65500

Subtotal: 6,60125 6,60125

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0021      x 76,06100 = 0,15973

Subtotal: 0,15973 0,15973

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09902

COST DIRECTE 6,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,86000

EB71UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 24,86 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

Subtotal: 6,22800 6,22800

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 3,83000 = 7,66000

B147UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, per a fixar mecànicament amb cargols
d'acer inoxidable

1,000      x 10,75000 = 10,75000

Subtotal: 18,41000 18,41000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,21798

COST DIRECTE 24,85598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,85598

EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 5,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 19,24000 = 0,57720

Subtotal: 0,57720 0,57720

Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 4,40000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,02020

COST DIRECTE 5,21740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21740

EB71UC20 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 19,24000 = 0,57720

Subtotal: 0,57720 0,57720

Materials

B147UC20 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 1,75000 = 1,83750

Subtotal: 1,83750 1,83750
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,02020

COST DIRECTE 2,43490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43490

EB71UE30 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 372,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,24000 = 9,62000

Subtotal: 9,62000 9,62000

Materials

B147UE30 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 332,35000 = 332,35000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000      x 3,83000 = 30,64000

Subtotal: 362,99000 362,99000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,33670

COST DIRECTE 372,94670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,94670

EB71UH10 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 39,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 20,76000 = 6,22800

Subtotal: 6,22800 6,22800

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 3,83000 = 7,66000

B147UH10 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 25,87000 = 25,87000

Subtotal: 33,53000 33,53000
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,21798

COST DIRECTE 39,97598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,97598

EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o
paviment amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 127,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 20,76000 = 8,30400

Subtotal: 8,30400 8,30400

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000      x 3,83000 = 15,32000

B147US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal

1,000      x 103,18000 = 103,18000

Subtotal: 118,50000 118,50000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,29064

COST DIRECTE 127,09464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,09464

P-8 EG3101 u Quadre general segons esquema unifilar, cablejat,
bornes, barres, premsaestopes, elements de fixació i
senyalització de mecanismes. Amb un 30% d'espai
de reserva. Incloïen els elements indicats en la
descomposició d'aquesta partida.

Rend.: 1,000 1.162,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,360 /R x 19,10000 = 64,17600

Subtotal: 64,17600 64,17600

Materials

EG473105 ud Interruptor seccionador 4p modular 63A 1000Vdc per
a desconnexió en carga al costat DC del inversor amb
accionament rotatiu. Inclús comandament directe, 2
platines de pontejat y cubrebornes.

2,000      x 126,75000 = 253,50000

EG463102 ud Fusible gPV 20A cilíndric dimensions 10×38mm
específic per aplicacions fotovoltaiques. Proporciona
protecció per a cadenes de mòduls fotovoltaics contra
sobrecarregues i curtcircuits. Classe gPV segons
norma IEC60269-6. Característiques:
·tensió assignada, V DC: 1000
·poder de tall (PdC), kA: 30

12,000      x 10,32000 = 123,84000

EG483104 ud Protecció contra sobretensions transitòries (SPD) per
aplicació fotovoltaica, tipus 2 (EN 61643-11), classe II
(IEC 61643-11), PV tipus 2 (EN 50539-11),
desendollable, 1000VDC. Característiques:
· 3 pols
· tensió de xarxa màxima, Vdc: 1060
· intensitat màxima de descarrega, kA: 40

2,000      x 135,83000 = 271,66000
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· fusibles de connexió:

EG413106 ud Interruptor automàtic magnetotèrmic, 4P, 32A, corba
C, 6/10KA

2,000      x 117,11000 = 234,22000

EG133107 ud Armari quadre elèctric per allotjar els component
indicats en la descomposició de la partida en la que
s'inclou un 30% d'espai de reserva. Construcció i
components segons plec de condicions tècniques.
Característiques principals:
· Grau de protecció IP65, IK08
· Evolvent de policarbonat amb resistència a la
radiació ultravioleta.
· Porta transparent o opaca
· Regletes de connexió de terra

1,000      x 126,11000 = 126,11000

BGWE2000 u Part proporcional d'accesoris 8,950      x 1,00000 = 8,95000

EG463103 ud Base porta fusible modular unipolar per a fusibles
cilíndrics 10x38. Tensió assignada 1000V DC.

12,000      x 6,67000 = 80,04000

Subtotal: 1.098,32000 1.098,32000

COST DIRECTE 1.162,49600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.162,49600

P-9 EG3108 u Quadre interconnexió fotovoltaica segons esquema
unifilar, cablejat, bornes, barres, premsaestopes,
elements de fixació i senyalització de mecanismes.
Amb un 30% d'espai de reserva. Incloïen els
elements indicats en la descomposició d'aquesta
partida.

Rend.: 1,000 971,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,240 /R x 19,10000 = 23,68400

Subtotal: 23,68400 23,68400

Materials

EG423110 ud Interruptor diferencial 63A 30mA 4P tipus AC, protegit
contra desconnexions intempestives.

1,000      x 293,14000 = 293,14000

EG133112 ud Armari quadre elèctric per allotjar els component
indicats en la descomposició de la partida en la que
s'inclou un 30% d'espai de reserva. Construcció i
components segons plec de condicions tècniques.
Característiques principals:
· Grau de protecció IP65, IK08
· Porta transparent o opaca
· Regletes de connexió de terra

1,000      x 82,32000 = 82,32000

BGWE2000 u Part proporcional d'accesoris 2,230      x 1,00000 = 2,23000

EG483109 ud Conjunt de protecció combinada contra sobretensions
transitòries y permanents associades a un interruptor
general automàtic de 4P, 63A, 6/10kA, corba C.
Característiques protecció sobretensions:
· intensitat màxima de descarrega 15kA, nivell de
protecció Up inf. o igual 1,5 kV .
· Tensió de desconnexió para sobretensions
permanents, Vac: >280V c.a. (UNE EN 50550, UNE
EN 61643-11)

1,000      x 424,39000 = 424,39000
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EG4R3111 ud Contactor 63A amb 4 contactes NT. Contactor excitat
pel regulador d'autoconsum instantani d'injecció 0
Lacecal ITR 2.0 existent en la instal·lació actual.
Actua com a protecció redundant per assegurar la
injecció 0.

1,000      x 145,53000 = 145,53000

Subtotal: 947,61000 947,61000

COST DIRECTE 971,29400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 971,29400

P-10 EG123114 u Interconnexió de camps FV. Connexió dels entre el
camp de moduls FV existents i el projectat. La
connexió es realitza en el quadre de proteccions
existent situat en la sala de comptadors al costat del
comptador d'energia fotovoltaica, mitjançant uns
bornes de connexió i substituint el cablejat entre el
quadre existent i el comptador.

Rend.: 1,000 40,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 19,10000 = 3,82000

Subtotal: 7,26200 7,26200

Materials

EG123115 ud Substitució de fusibles existents (40A) aigues avall
del comptador d'energia fotovoltaica, per un fusible de
100A gG. Base DO3.

4,000      x 2,50000 = 10,00000

EG313202 m Substitució del cablejat existent de 10mm2 entre
quadre existent d'energia fotovoltaica i el comptador
per un cable de 35mm2.
Línia elèctrica formada per cables de designació
UNE RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata, amb
parte proporcional de accesorios y petit material. 4x35
Temp. máxima del conductor: 90ºC
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

1,000      x 22,87000 = 22,87000

Subtotal: 22,87000 22,87000

COST DIRECTE 40,13200

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,13200

P-11 EG123116 u Connexió a xarxa interna BT. Substitució dels cables i
fusibles aigues avall del comptador eléctric fotovoltaic
fins a connexió a quadre general.

Rend.: 1,000 25,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 19,10000 = 9,55000

Subtotal: 9,55000 9,55000

Materials

EG123115 ud Substitució de fusibles existents (40A) aigues avall
del comptador d'energia fotovoltaica, per un fusible de
100A gG. Base DO3.

4,000      x 2,50000 = 10,00000
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BGWE2000 u Part proporcional d'accesoris 6,250      x 1,00000 = 6,25000

Subtotal: 16,25000 16,25000

COST DIRECTE 25,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,80000

P-12 EG2D32O5 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas
electrosoldades galvanitzat en calent (EN ISO 1461,
indicat per a instalacions exteriors), amb vora de
seguretat per a la conducció de cablejat eléctric.
Inclus tapa, unions, soports i accesoris de distribució
de cablejat. Trasejada amb un cable de terra de
16mm2.
Dimensions: 100x35mm

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,21000 = 0,86050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,130 /R x 19,10000 = 2,48300

Subtotal: 3,34350 3,34350

Materials

BGWE2000 u Part proporcional d'accesoris 4,950      x 1,00000 = 4,95000

EG2D3205 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas
electrosoldades galvanitzat en calent (EN ISO 1461,
indicat per a instalacions exteriors), amb vora de
seguretat per a la conducció de cablejat eléctric.
Inclus tapa, unions, soports i accesoris de distribució
de cablejat. Trasejada amb un cable de terra de
25mm2.
Dimensions: 100x35mm

1,000      x 12,42000 = 12,42000

EG313207 m cable de coure nu 16mm2 1,000      x 0,59000 = 0,59000

Subtotal: 13,01000 13,01000

COST DIRECTE 21,30350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30350

P-13 EG2D32O6 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas
electrosoldades galvanitzat en calent (EN ISO 1461,
indicat per a instalacions exteriors), amb vora de
seguretat per a la conducció de cablejat eléctric.
Inclus tapa, unions, soports i accesoris de distribució
de cablejat. Trasejada amb un cable de terra de
16mm2.
Dimensions: 150x35mm

Rend.: 1,000 23,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,130 /R x 19,10000 = 2,48300

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,21000 = 0,86050

Subtotal: 3,34350 3,34350

Materials

BGWE2000 u Part proporcional d'accesoris 4,950      x 1,00000 = 4,95000
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EG313207 m cable de coure nu 16mm2 1,000      x 0,59000 = 0,59000

EG2D3206 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas
electrosoldades galvanitzat en calent (EN ISO 1461,
indicat per a instalacions exteriors), amb vora de
seguretat per a la conducció de cablejat eléctric.
Inclus tapa, unions, soports i accesoris de distribució
de cablejat. Trasejada amb un cable de terra de
25mm2.
Dimensions: 150x35mm

1,000      x 15,01000 = 15,01000

Subtotal: 15,60000 15,60000

COST DIRECTE 23,89350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,89350

P-14 EG2D32O7 m Tub metal·lic d'acer galvanitzat o plàstic lliure
d'halògens no propagador de la flama, muntatge
superficial. D50

Rend.: 1,000 6,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 17,21000 = 0,86050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 19,10000 = 0,99320

Subtotal: 1,85370 1,85370

Materials

BGWE2000 u Part proporcional d'accesoris 0,240      x 1,00000 = 0,24000

EG2D3207 m Tub metal·lic d'acer galvanitzat o plàstic lliure
d'halògens no propagador de la flama, muntatge
superficial. D50

1,000      x 4,56000 = 4,56000

Subtotal: 4,56000 4,56000

COST DIRECTE 6,65370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,65370

P-15 EG3132O1 m Línia elèctrica formada per cables de designació UNE
RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata, amb part
proporcional de accessoris y petit material.
4x10+10mm2
Temp. màxima del conductor: 90ºC
Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC (màxima 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

Rend.: 1,000 8,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,21000 = 0,68840

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,10000 = 0,76400

EG313207 m cable de coure nu 16mm2 1,000      x 0,59000 = 0,59000

EG313201 m Línia elèctrica formada per cables de designació UNE
RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata, amb part
proporcional de accessoris y petit material.
4x10+10mm2
Temp. màxima del conductor: 90ºC
Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC (màxima 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

1,000      x 6,09000 = 6,09000



COBERTA FOTOVOLTAICA- CAN MARCET FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/12/17 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,68000 6,68000

COST DIRECTE 8,13240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,13240

P-16 EG3132O2 m Línia elèctrica formada per cables de designació UNE
RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata, amb parte
proporcional de accesorios y petit material.
4x35+16mm2
Temp. máxima del conductor: 90ºC
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

Rend.: 1,000 24,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,052 /R x 17,21000 = 0,89492

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 19,10000 = 0,99320

EG313202 m Substitució del cablejat existent de 10mm2 entre
quadre existent d'energia fotovoltaica i el comptador
per un cable de 35mm2.
Línia elèctrica formada per cables de designació
UNE RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata, amb
parte proporcional de accesorios y petit material. 4x35
Temp. máxima del conductor: 90ºC
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

1,000      x 22,87000 = 22,87000

Subtotal: 22,87000 22,87000

COST DIRECTE 24,75812

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,75812

P-17 EG3132O3 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC
muntatge en tubo o safata, amb parte proporcional de
accesorios y petit material. 2x6mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al
quadre eléctric i desde quadre eléctric a inversor.
Para instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

Rend.: 1,000 1,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,032 /R x 17,21000 = 0,55072

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 19,10000 = 0,61120

EG313203 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC
muntatge en tubo o safata, amb parte proporcional de
accesorios y petit material. 2x6mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al
quadre eléctric i desde quadre eléctric a inversor.
Para instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000
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COST DIRECTE 1,55192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,55192

P-18 EG3132O4 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC
muntatge en tub o safata, amb parte proporcional de
accesorios y petit material. 2x16mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al
quadre eléctric i desde quadre eléctric a inversor.
Para instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 19,10000 = 0,76400

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 17,21000 = 0,68840

EG313204 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC
muntatge en tub o safata, amb parte proporcional de
accesorios y petit material. 2x16mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al
quadre eléctric i desde quadre eléctric a inversor.
Para instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

1,000      x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

COST DIRECTE 2,42240
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42240

P-19 EGE2311 u Inversor trifàsic per a instal·lació fotovoltaica amb
connexió a xarxa. Inclus estructura de suport.
Instal·lació en exterior. Característiques:
Potència màxima de sortida, VA: 17500-20000
Intensitat màxima de sortida, A: 25.3-28,9
Rang de freqüències, HZ: 45-65
Mínima tensió d'entrada (tensió d'arrancada), Vdc:
200
Màxima tensió d'entrada, Vdc: 1000
Rang de tensió MPP, Vdc: 370-800 / 420-800
Seguidors MPP
Grau de protecció: IP66
Inversor sense transformador.
L'inversor ha de ser comptaible amb els següents
equips i sistemes:

- amb el regulador d'autoconsum i control
d'injecció 0 existent en la instal·lació: equip Lacecal
ITR2.0

- amb el inversor Fronius Symo 10.0 existent
per poder comunicar-se i crear un bucle de
comunicació per realitzar la monitorització, amb el
qual extreure les dades de generació fotovoltaica de
cada un dels inverors i poder disgregar per separat

la generació dels camps fotovoltaics existent i
projectat.

Rend.: 1,000 2.332,62 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 19,10000 = 38,20000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 17,21000 = 34,42000

Subtotal: 72,62000 72,62000

Materials

BGWE2000 u Part proporcional d'accesoris 10,000      x 1,00000 = 10,00000

EGE23113 ud Inversor trifàsic per a instal·lació fotovoltaica amb
connexió a xarxa. Inclus estructura de suport.
Instal·lació en exterior. Característiques:
Potència màxima de sortida, VA: 17500-20000
Intensitat màxima de sortida, A: 25.3-28,9
Rang de freqüències, HZ: 45-65
Mínima tensió d'entrada (tensió d'arrancada), Vdc:
200
Màxima tensió d'entrada, Vdc: 1000
Rang de tensió MPP, Vdc: 370-800 / 420-800
Seguidors MPP
Grau de protecció: IP66
Inversor sense transformador.
L'inversor ha de ser comptaible amb els següents
equips i sistemes:

- amb el regulador d'autoconsum i control
d'injecció 0 existent en la instal·lació: equip Lacecal
ITR2.0

- amb el inversor Fronius Symo 10.0 existent
per poder comunicar-se i crear un bucle de
comunicació per realitzar la monitorització, amb el
qual extreure les dades de generació fotovoltaica de
cada un dels inverors i poder disgregar per separat

la generació dels camps fotovoltaics existent i
projectat.

1,000      x 2.250,00000 = 2.250,00000

Subtotal: 2.250,00000 2.250,00000

COST DIRECTE 2.332,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.332,62000

P-20 EGE133O1 ud Conjunt de moduls fotovoltaics flexibles formant camp
de captació sobre coberta plana, material de base del
modul compatible amb el sistema
d'impermeabilitzacio de la coberta. Inclòs cables de
connexió i elements o sistema de subjeccio a la
coberta. Les plaques aniran amb adhesiu incorporat
per a la subjecció a la coberta, aquest adhesiu serà
compatible amb l'acabat de la coberta. Garantia del
conjunt de 25 anys a comptar des de la finalització de
la instal·lació.

Caracteristiques del camp de captació:
· potencia picmínima , Wp: 32000
· superficie máxima del camp de captadors, m2: 460
Característiques dels moduls fotovoltaics:
· modul fotovoltaic flexible
· rendiment del modul fotovoltaic: >10%
· garantia de rendiment de la potencia de sortida:
- als 10 anys: 90% Pmpp (potencia pic en
condicions STC)
- als 20/25 anys: 80% Pmpp
· conectors MC4 o comptibles

Rend.: 1,000 42.929,30 €
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· relació poténcia superfície (w/m2): >90

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 30,000 /R x 19,10000 = 573,00000

A013H000 h Ajudant electricista 30,000 /R x 17,21000 = 516,30000

EGE13301 ud Conjunt de moduls fotovoltaics flexibles formant camp
de captació sobre coberta plana, material de base del
modul compatible amb el sistema
d'impermeabilitzacio de la coberta. Inclus cables de
connexió i elements o sistema de subjeccio a la
coberta.
Caracteristiques del camp de captació:
· potencia picmínima , Wp: 32000
· superficie máxima del camp de captadors, m2: 460
Característiques dels moduls fotovoltaics:
· modul fotovoltaic flexible
· rendiment del modul fotovoltaic: >10%
· garantia de rendiment de la potencia de sortida:
- als 10 anys: 90% Pmpp (potencia pic en
condicions STC)
- als 20/25 anys: 80% Pmpp
· conectors MC4 o comptibles
· relació poténcia superfície (w/m2): >90

108,000      x 380,00000 = 41.040,00000

EGE13302 ud Conjunt de moduls fotovoltaics flexibles formant camp
de captació sobre coberta plana, material de base del
modul compatible amb el sistema
d'impermeabilitzacio de la coberta. Inclus cables de
connexió i elements o sistema de subjeccio a la
coberta.
Caracteristiques del camp de captació:
· potencia picmínima , Wp: 32000
· superficie máxima del camp de captadors, m2: 460
Característiques dels moduls fotovoltaics:
· modul fotovoltaic flexible
· rendiment del modul fotovoltaic: >10%
· garantia de rendiment de la potencia de sortida:
- als 10 anys: 90% Pmpp (potencia pic en
condicions STC)
- als 20/25 anys: 80% Pmpp
· conectors MC4 o comptibles
· relació poténcia superfície (w/m2): >90

1,000      x 800,00000 = 800,00000

Subtotal: 41.840,00000 41.840,00000

COST DIRECTE 42.929,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42.929,30000

P-21 EGE133O2 pa Posada en marxa de la instal·lació. Inclou la gestió
amb les companyies subministradores, la redacció del
projecte de legalització de la instal·lació i la gestió de
la seva legalització final.

Inclou p.p. de manteniment de la instal·lació a nivell
de posada en servei, funcionament, compatibilitats i
possibles reparacions en tota la instal·lació
fotovoltaica durant un any a comptar des de la
recepció final de l'obra.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-22 K1661310 u Cala d'inspecció, previ tall amb serra de disc, en
coberta plana fins al descobriment de l'estructura
horitzontal portant (perfil resistent) segons plànols de
detall. Inclou tancament posterior de la mateixa

Rend.: 1,000 33,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,140 /R x 15,57000 = 33,31980

Subtotal: 33,31980 33,31980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49980

COST DIRECTE 33,81960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,81960

K215D110 m2 Enderroc complet de coberta plana, no transitable,
tipus deck, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,945 /R x 15,57000 = 14,71365

Subtotal: 14,71365 14,71365

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22070

COST DIRECTE 14,93435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,93435

K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 2,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 15,57000 = 2,17980

Subtotal: 2,17980 2,17980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03270

COST DIRECTE 2,21250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21250

P-23 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció
en residus inerts, no especials i especials amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 14,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,887 /R x 15,57000 = 13,81059

Subtotal: 13,81059 13,81059
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20716

COST DIRECTE 14,01775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,01775

P-24 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb contenidor

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C150AE00 m3 Subministrament i recollida de residus amb
contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat

0,887 /R x 9,02000 = 8,00074

Subtotal: 8,00074 8,00074

COST DIRECTE 8,00074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,00074

K51136M0 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de formigó
lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600
kg/m3, de 5 cm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,045 /R x 18,62000 = 0,83790

A0140000 h Manobre 0,045 /R x 15,57000 = 0,70065

Subtotal: 1,53855 1,53855

Materials

D07660B1 m3 Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,050      x 128,74430 = 6,43722

Subtotal: 6,43722 6,43722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02308

COST DIRECTE 7,99885

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99885

P-25 K5ZR1000 u Desmuntatge de bunera existent a làmina bituminosa
autoprotegida mineral. Inclòs retirada del morrió,
càrrega a camió i transport a l'abocador.

Rend.: 1,000 30,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,950 /R x 15,57000 = 30,36150
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Subtotal: 30,36150 30,36150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45542

COST DIRECTE 30,81692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,81692

P-26 K5ZR1010 m2 Neteja superficial del soport existent actual format de
làmina bituminosa autoprotegida mineral, inclòs
càrrega a camió i transport a l'abocador.

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 15,57000 = 3,26970

Subtotal: 3,26970 3,26970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04905

COST DIRECTE 3,31875

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31875

P-27 K8J9U010 m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat
de 0,80 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb tres plecs per a vora lliure,
col.locada amb fixacions mecàniques segons plànols
de detall

Rend.: 1,000 16,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 16,53000 = 4,95900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 19,24000 = 6,73400

Subtotal: 11,69300 11,69300

Materials

B8J9U010 m Peça per a coronament de paret, de planxa d'acer
galvanitzat de 0,70 mm de gruix, i de 40 cm de
desenvolupament, com a maxim, amb dos plecs

1,000      x 4,40000 = 4,40000

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 6,000      x 0,08000 = 0,48000

Subtotal: 4,88000 4,88000

COST DIRECTE 16,57300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,57300

P-28 K9GZAA81X u Subministrament i col·locació de suports circulars de
formigó de diàmetre 160 mm de 3 cm d'alçària per a
suport de safates d'instal·lacions

Rend.: 1,000 4,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,57000 = 0,77850

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

Subtotal: 1,70950 1,70950
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Materials

BBMZV005 u Peu de formigó prefabricat per a fites d'aresta 1,000      x 2,33000 = 2,33000

Subtotal: 2,33000 2,33000

COST DIRECTE 4,03950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03950

P-29 KD510000 ut Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable
d'acer, sense amortidor de caigudes, de 18 m de
longitud, classe C, composta per 2 ancoratges
terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6; 3 ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini
L-2653 amb tractament tèrmic T6; cable flexible
d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost
per 7 cordons de 19 fils; 4 pals d'acer inoxidable AISI
316, amb placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta;
conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt
de dos precintes de seguretat. Tot fixat en estructura
horitzontal segons plànols de detall. Inclou la
perforació i reparació de la coberta afectada en els 4
punts de fixació. Inclou les proves de càrrega, control
de qualitat i certificació del sistema segons normativa
sectorial específica. El suport de les columnes de linia
de vida es faran amb soldadura a biga existent,
executades per soldador homologat i assajades a
posterior segons control de qualitat.

Rend.: 1,000 1.950,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E5Z26D5X m2 Subministrament i col·locació per a reforç puntual de
membrana impermeabilitzant fixada mecànicament,
constituïda per una làmina sintètica de TPO Flagon
EP / PR 150 de gruix 1,5 mm, estabilitzada
dimensionalment amb feltre de malla de poléstser,
resistent als raigs UV, agents atmosfèrics i arrels,
amb una resistència a tracció> / = de 1100 N / 5 cm
(UNI eN-12.311-2), elongació a ruptura> 15% (UNI
eN 12.311-2) i una resistència al punxonament
estàtic> 20 kg (UNI eN 12730), soldada mitjançant
termofusió amb aire calent en els cavalcaments i
reforçada en cantonades i racons amb ANGLES
FLAG; fixada en tot el perímetre de remuntador
vertical per mitjà de BARRA PERFORADA DE XAPA
GALVANITZADA FLAG, incloent JUNTA
antipunxonament FLAG.

9,000      x 54,52150 = 490,69350

K51136M0 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de formigó
lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600
kg/m3, de 5 cm de gruix.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es
dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

9,000      x 7,99885 = 71,98965

K215D110 m2 Enderroc complet de coberta plana, no transitable,
tipus deck, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

9,000      x 14,93435 = 134,40915
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EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o
paviment amb fixacions mecàniques

4,000      x 127,09464 = 508,37856

EB71UH10 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

2,000      x 39,97598 = 79,95196

EB71UE30 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 372,94670 = 372,94670

EB71UC20 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

10,000      x 2,43490 = 24,34900

EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

18,000      x 5,21740 = 93,91320

EB71UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de
seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 24,85598 = 24,85598

E5Z26D51 m2 Subministrament i col·locació de membrana
impermeabilitzant fixada mecànicament, constituïda
per una làmina sintètica de TPO Flagon EP / PR 150
de gruix 1,5 mm, estabilitzada dimensionalment amb
feltre de malla de poléstser, resistent als raigs UV,
agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a
tracció> / = de 1100 N / 5 cm (UNI eN-12.311-2),
elongació a ruptura> 15% (UNI eN 12.311-2) i una
resistència al punxonament estàtic> 20 kg (UNI eN
12730), soldada mitjançant termofusió amb aire
calent en els cavalcaments i reforçada en cantonades
i racons amb ANGLES FLAG; fixada en tot el
perímetre de remuntador vertical per mitjà de BARRA
PERFORADA DE XAPA GALVANITZADA FLAG,
incloent JUNTA antipunxonament FLAG. Garantia de
la instal·lació de 25 anys a comptar des de la
finalització de la instal·lació de la mateixa.

9,000      x 16,52150 = 148,69350

Subtotal: 1.950,18120 1.950,18120

COST DIRECTE 1.950,18120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.950,18120

P-30 KD510006 ut Subministrament i muntatge de conjunt d’escala
metàl·lica a base de perfils d’acer galvanitzat i relliga
electrosoldada. Segons plànols de detall. Inclou els 2
suports de formigó i la seva correcta fixació, sense
talls ni soldadures posteriors.

Rend.: 1,000 1.129,63 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,000 /R x 23,38000 = 420,84000

A0137000 h Ajudant col·locador 18,000 /R x 20,76000 = 373,68000

Subtotal: 794,52000 794,52000

Materials

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat

1,000      x 335,11000 = 335,11000

Subtotal: 335,11000 335,11000

COST DIRECTE 1.129,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.129,63000

P-31 KD510FQ1LBK ut Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) ref.
8027-22 de la serie Cassoleta i altres accessoris
d'ASFALTEX, de 125 mm de diàmetre, adherida
sobre làmina bituminosa en calent de 30x30 cm., amb
doble capa d'impermeabilització de 30x30 cm. Inclou
p.p. d'extracció de bonera existent i retall de capa
existent de 30x30cm.

Rend.: 1,000 35,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 19,24000 = 0,96200

Subtotal: 0,96200 0,96200

Materials

BD515FQ1 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 125
mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica

1,000      x 27,42000 = 27,42000

Subtotal: 27,42000 27,42000

Partides d'obra

K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les
especificacions de la DT.

3,000      x 2,21250 = 6,63750

Subtotal: 6,63750 6,63750

COST DIRECTE 35,01950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,01950
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PARTIDES D'OBRA

P-32 KD510FQ1LBK ut Tapa de zinc universal per a bunera sifònica de 125
mm diàmetre

Rend.: 1,000 11,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 19,24000 = 0,96200

Subtotal: 0,96200 0,96200

Materials

BD5U001 u tapa de zinc 1,000      x 10,85000 = 10,85000

Subtotal: 10,85000 10,85000

COST DIRECTE 11,81200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,81200

P-33 SS00U001 pa Aplicació de les mesures de seguretat i salut
necessàries per a dur un correcte funcionament de
l'obra, a definir pel coordinador de seguretat assignat
a l'obra, segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 1.186,80 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

EG2D3205 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas electrosoldades galvanitzat en calent (EN ISO 1461,
indicat per a instalacions exteriors), amb vora de seguretat per a la conducció de cablejat eléctric.
Inclus tapa, unions, soports i accesoris de distribució de cablejat. Trasejada amb un cable de terra
de 25mm2.
Dimensions: 100x35mm

12,42000 €

EG2D3206 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas electrosoldades galvanitzat en calent (EN ISO 1461,
indicat per a instalacions exteriors), amb vora de seguretat per a la conducció de cablejat eléctric.
Inclus tapa, unions, soports i accesoris de distribució de cablejat. Trasejada amb un cable de terra
de 25mm2.
Dimensions: 150x35mm

15,01000 €

EG2D3207 m Tub metal·lic d'acer galvanitzat o plàstic lliure d'halògens no propagador de la flama, muntatge
superficial. D50

4,56000 €

EG313201 m Línia elèctrica formada per cables de designació UNE RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata,
amb part proporcional de accessoris y petit material. 4x10+10mm2
Temp. màxima del conductor: 90ºC
Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC (màxima 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

6,09000 €

EG313202 m Substitució del cablejat existent de 10mm2 entre quadre existent d'energia fotovoltaica i el
comptador per un cable de 35mm2.
Línia elèctrica formada per cables de designació UNE RZ1-K 0.6/1 kV muntatge en tubo o safata,
amb parte proporcional de accesorios y petit material. 4x35
Temp. máxima del conductor: 90ºC
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

22,87000 €

EG313203 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC muntatge en tubo o safata, amb parte proporcional
de accesorios y petit material. 2x6mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al quadre eléctric i desde quadre eléctric a
inversor. Para instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

0,39000 €

EG313204 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC muntatge en tub o safata, amb parte proporcional
de accesorios y petit material. 2x16mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al quadre eléctric i desde quadre eléctric a
inversor. Para instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC

0,97000 €

EG313207 m cable de coure nu 16mm2 0,59000 €

EGE13301 ud Conjunt de moduls fotovoltaics flexibles formant camp de captació sobre coberta plana, material de
base del modul compatible amb el sistema d'impermeabilitzacio de la coberta. Inclus cables de
connexió i elements o sistema de subjeccio a la coberta.
Caracteristiques del camp de captació:
· potencia picmínima , Wp: 32000
· superficie máxima del camp de captadors, m2: 460
Característiques dels moduls fotovoltaics:
· modul fotovoltaic flexible
· rendiment del modul fotovoltaic: >10%
· garantia de rendiment de la potencia de sortida:
- als 10 anys: 90% Pmpp (potencia pic en condicions STC)
- als 20/25 anys: 80% Pmpp
· conectors MC4 o comptibles
· relació poténcia superfície (w/m2): >90

380,00000 €

EGE13302 ud Conjunt de moduls fotovoltaics flexibles formant camp de captació sobre coberta plana, material de
base del modul compatible amb el sistema d'impermeabilitzacio de la coberta. Inclus cables de
connexió i elements o sistema de subjeccio a la coberta.
Caracteristiques del camp de captació:
· potencia picmínima , Wp: 32000
· superficie máxima del camp de captadors, m2: 460
Característiques dels moduls fotovoltaics:
· modul fotovoltaic flexible

800,00000 €
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· rendiment del modul fotovoltaic: >10%
· garantia de rendiment de la potencia de sortida:
- als 10 anys: 90% Pmpp (potencia pic en condicions STC)
- als 20/25 anys: 80% Pmpp
· conectors MC4 o comptibles
· relació poténcia superfície (w/m2): >90

EGE23113 ud Inversor trifàsic per a instal·lació fotovoltaica amb connexió a xarxa. Inclus estructura de suport.
Instal·lació en exterior. Característiques:
Potència màxima de sortida, VA: 17500-20000
Intensitat màxima de sortida, A: 25.3-28,9
Rang de freqüències, HZ: 45-65
Mínima tensió d'entrada (tensió d'arrancada), Vdc: 200
Màxima tensió d'entrada, Vdc: 1000
Rang de tensió MPP, Vdc: 370-800 / 420-800
Seguidors MPP
Grau de protecció: IP66
Inversor sense transformador.
L'inversor ha de ser comptaible amb els següents equips i sistemes:

- amb el regulador d'autoconsum i control d'injecció 0 existent en la instal·lació: equip
Lacecal ITR2.0

- amb el inversor Fronius Symo 10.0 existent per poder comunicar-se i crear un bucle de
comunicació per realitzar la monitorització, amb el qual extreure les dades de generació
fotovoltaica de cada un dels inverors i poder disgregar per separat la generació dels camps
fotovoltaics existent i projectat.

2.250,00000 €
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Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 K5ZR1010 m2 Neteja superficial del soport existent actual format de làmina
bituminosa autoprotegida mineral, inclòs càrrega a camió i transport a
l'abocador.
(P - 26)

3,32 530,000 1.759,60

2 K5ZR1000 u Desmuntatge de bunera existent a làmina bituminosa autoprotegida
mineral. Inclòs retirada del morrió, càrrega a camió i transport a
l'abocador.
(P - 25)

30,82 10,000 308,20

3 K1661310 u Cala d'inspecció, previ tall amb serra de disc, en coberta plana fins al
descobriment de l'estructura horitzontal portant (perfil resistent) segons
plànols de detall. Inclou tancament posterior de la mateixa (P - 22)

33,82 4,000 135,28

TOTAL Capítol 01.01 2.203,08

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2

Capítol 02 COBERTES

1 E7B45U001 m2 Neteja i raspallat de capa d'impermeabilització existent per a posterior
col·locació de nova capa (P - 6)

2,17 530,000 1.150,10

2 E7B451F0 m2 Capa separadora de geotèxtil no-teixit de fibres 100% polièster
ROOFTEX 200, punxonat mecànicament mitjançant agulles amb
posterior tractament tèrmic i calandratge amb resistència biològica a
fongs i bacteris amb un gramatge de 200 grs/m2

(P - 5)

2,42 530,000 1.282,60

3 E5Z26D51 m2 Subministrament i col·locació de membrana impermeabilitzant fixada
mecànicament, constituïda per una làmina sintètica de TPO Flagon EP
/ PR 150 de gruix 1,5 mm, estabilitzada dimensionalment amb feltre de
malla de poléstser, resistent als raigs UV, agents atmosfèrics i arrels,
amb una resistència a tracció> / = de 1100 N / 5 cm (UNI
eN-12.311-2), elongació a ruptura> 15% (UNI eN 12.311-2) i una
resistència al punxonament estàtic> 20 kg (UNI eN 12730), soldada
mitjançant termofusió amb aire calent en els cavalcaments i reforçada
en cantonades i racons amb ANGLES FLAG; fixada en tot el perímetre
de remuntador vertical per mitjà de BARRA PERFORADA DE XAPA
GALVANITZADA FLAG, incloent JUNTA antipunxonament FLAG.
Garantia de la instal·lació de 25 anys a comptar des de la finalització
de la instal·lació de la mateixa.

(P - 2)

16,52 530,000 8.755,60

4 E5Z26D5X m2 Subministrament i col·locació per a reforç puntual de membrana
impermeabilitzant fixada mecànicament, constituïda per una làmina
sintètica de TPO Flagon EP / PR 150 de gruix 1,5 mm, estabilitzada
dimensionalment amb feltre de malla de poléstser, resistent als raigs
UV, agents atmosfèrics i arrels, amb una resistència a tracció> / = de
1100 N / 5 cm (UNI eN-12.311-2), elongació a ruptura> 15% (UNI eN
12.311-2) i una resistència al punxonament estàtic> 20 kg (UNI eN
12730), soldada mitjançant termofusió amb aire calent en els
cavalcaments i reforçada en cantonades i racons amb ANGLES FLAG;
fixada en tot el perímetre de remuntador vertical per mitjà de BARRA
PERFORADA DE XAPA GALVANITZADA FLAG, incloent JUNTA
antipunxonament FLAG.

(P - 4)

54,52 20,000 1.090,40

EUR
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5 E9UZ5MD0 m Formació de mitja canya amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra,
sobre perfil de remat existent (P - 7)

6,86 98,530 675,92

6 E5Z26D53 ml Reforç mitjançant doblat en el remat perimetral a base de membrana
impermeabilizante fijada mecánicamente, constituida por una lámina
sintética de TPO FLAGON EP/PR 150 de espesor 1,5 mm.

(P - 3)

26,60 98,530 2.620,90

7 K8J9U010 m Coronament de paret amb planxa d'acer galvanitzat de 0,80 mm de
gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb tres plecs
per a vora lliure, col.locada amb fixacions mecàniques segons plànols
de detall (P - 27)

16,57 98,500 1.632,15

8 KD510FQ1LBK3ut Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) ref. 8027-22 de la serie
Cassoleta i altres accessoris d'ASFALTEX, de 125 mm de diàmetre,
adherida sobre làmina bituminosa en calent de 30x30 cm., amb doble
capa d'impermeabilització de 30x30 cm. Inclou p.p. d'extracció de
bonera existent i retall de capa existent de 30x30cm.

(P - 31)

35,02 10,000 350,20

9 KD510FQ1LBK ut Tapa de zinc universal per a bunera sifònica de 125 mm diàmetre (P -
32)

11,81 10,000 118,10

10 KD510000 ut Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, sense
amortidor de caigudes, de 18 m de longitud, classe C, composta per 2
ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic
T6; 3 ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament
tèrmic T6; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre,
compost per 7 cordons de 19 fils; 4 pals d'acer inoxidable AISI 316,
amb placa d'ancoratge; tensor de caixa oberta; conjunt d'un
subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de
senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Tot fixat en
estructura horitzontal segons plànols de detall. Inclou la perforació i
reparació de la coberta afectada en els 4 punts de fixació. Inclou les
proves de càrrega, control de qualitat i certificació del sistema segons
normativa sectorial específica. El suport de les columnes de linia de
vida es faran amb soldadura a biga existent, executades per soldador
homologat i assajades a posterior segons control de qualitat. (P - 29)

1.950,18 1,000 1.950,18

11 KD510006 ut Subministrament i muntatge de conjunt d’escala metàl·lica a base de
perfils d’acer galvanitzat i relliga electrosoldada. Segons plànols de
detall. Inclou els 2 suports de formigó i la seva correcta fixació, sense
talls ni soldadures posteriors.

(P - 30)

1.129,63 1,000 1.129,63

12 K9GZAA81X u Subministrament i col·locació de suports circulars de formigó de
diàmetre 160 mm de 3 cm d'alçària per a suport de safates
d'instal·lacions (P - 28)

4,04 150,000 606,00

TOTAL Capítol 01.02 21.361,78

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus
inerts, no especials i especials amb mitjans manuals (P - 23)

14,02 13,000 182,26

2 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor (P - 24)

8,00 13,000 104,00

TOTAL Capítol 01.03 286,26

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2

EUR
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Capítol 04 ELECTRICITAT

NIVELL 3 01 Quadres elèctrics

1 EG3101 u Quadre general segons esquema unifilar, cablejat, bornes, barres,
premsaestopes, elements de fixació i senyalització de mecanismes.
Amb un 30% d'espai de reserva. Incloïen els elements indicats en la
descomposició d'aquesta partida. (P - 8)

1.162,50 1,000 1.162,50

2 EG3108 u Quadre interconnexió fotovoltaica segons esquema unifilar, cablejat,
bornes, barres, premsaestopes, elements de fixació i senyalització de
mecanismes. Amb un 30% d'espai de reserva. Incloïen els elements
indicats en la descomposició d'aquesta partida. (P - 9)

971,29 1,000 971,29

3 EG123114 u Interconnexió de camps FV. Connexió dels entre el camp de moduls
FV existents i el projectat. La connexió es realitza en el quadre de
proteccions existent situat en la sala de comptadors al costat del
comptador d'energia fotovoltaica, mitjançant uns bornes de connexió i
substituint el cablejat entre el quadre existent i el comptador. (P - 10)

40,13 1,000 40,13

4 EG123116 u Connexió a xarxa interna BT. Substitució dels cables i fusibles aigues
avall del comptador eléctric fotovoltaic fins a connexió a quadre
general. (P - 11)

25,80 1,000 25,80

5 EGE2311 u Inversor trifàsic per a instal·lació fotovoltaica amb connexió a xarxa.
Inclus estructura de suport. Instal·lació en exterior. Característiques:
Potència màxima de sortida, VA: 17500-20000
Intensitat màxima de sortida, A: 25.3-28,9
Rang de freqüències, HZ: 45-65
Mínima tensió d'entrada (tensió d'arrancada), Vdc: 200
Màxima tensió d'entrada, Vdc: 1000
Rang de tensió MPP, Vdc: 370-800 / 420-800
Seguidors MPP
Grau de protecció: IP66
Inversor sense transformador.
L'inversor ha de ser comptaible amb els següents equips i sistemes:

- amb el regulador d'autoconsum i control d'injecció 0 existent
en la instal·lació: equip Lacecal ITR2.0

- amb el inversor Fronius Symo 10.0 existent per poder
comunicar-se i crear un bucle de comunicació per realitzar la
monitorització, amb el qual extreure les dades de generació
fotovoltaica de cada un dels inverors i poder disgregar per separat

la generació dels camps fotovoltaics existent i projectat.
(P - 19)

2.332,62 2,000 4.665,24

TOTAL NIVELL 3 01.04.01 6.864,96

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2

Capítol 04 ELECTRICITAT

NIVELL 3 02 Canalització i cablejat

1 EG3132O1 m Línia elèctrica formada per cables de designació UNE RZ1-K 0.6/1 kV
muntatge en tubo o safata, amb part proporcional de accessoris y petit
material. 4x10+10mm2
Temp. màxima del conductor: 90ºC
Temp. màxima en curtcircuit: 250ºC (màxima 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC (P - 15)

8,13 4,000 32,52

2 EG3132O2 m Línia elèctrica formada per cables de designació UNE RZ1-K 0.6/1 kV
muntatge en tubo o safata, amb parte proporcional de accesorios y
petit material. 4x35+16mm2
Temp. máxima del conductor: 90ºC
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC (P - 16)

24,76 90,000 2.228,40

EUR
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3 EG3132O3 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC muntatge en tubo o
safata, amb parte proporcional de accesorios y petit material. 2x6mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al quadre eléctric i
desde quadre eléctric a inversor. Para instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC (P - 17)

1,55 234,000 362,70

4 EG3132O4 m Cable de designació ZZ-F 0.6/1kV AC 1,8kV DC muntatge en tub o
safata, amb parte proporcional de accesorios y petit material. 2x16mm2
Indicat per a la connexió entre moduls fotovoltaics al quadre eléctric i
desde quadre eléctric a inversor. Para instalar a la intemperie.
Temp. máxima del conductor: 120ºC.
Temp. máxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5 s).
Temp. mínima de servei: -40ºC (P - 18)

2,42 10,000 24,20

5 EG2D32O5 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas electrosoldades galvanitzat en
calent (EN ISO 1461, indicat per a instalacions exteriors), amb vora de
seguretat per a la conducció de cablejat eléctric. Inclus tapa, unions,
soports i accesoris de distribució de cablejat. Trasejada amb un cable
de terra de 16mm2.
Dimensions: 100x35mm (P - 12)

21,30 67,000 1.427,10

6 EG2D32O6 m Safata metàl·licas tipus malla de varillas electrosoldades galvanitzat en
calent (EN ISO 1461, indicat per a instalacions exteriors), amb vora de
seguretat per a la conducció de cablejat eléctric. Inclus tapa, unions,
soports i accesoris de distribució de cablejat. Trasejada amb un cable
de terra de 16mm2.
Dimensions: 150x35mm (P - 13)

23,89 11,000 262,79

7 EG2D32O7 m Tub metal·lic d'acer galvanitzat o plàstic lliure d'halògens no
propagador de la flama, muntatge superficial. D50 (P - 14)

6,65 100,000 665,00

TOTAL NIVELL 3 01.04.02 5.002,71

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2

Capítol 04 ELECTRICITAT

NIVELL 3 03 Mòduls fotovoltaics

1 EGE133O1 ud Conjunt de moduls fotovoltaics flexibles formant camp de captació
sobre coberta plana, material de base del modul compatible amb el
sistema d'impermeabilitzacio de la coberta. Inclòs cables de connexió i
elements o sistema de subjeccio a la coberta. Les plaques aniran amb
adhesiu incorporat per a la subjecció a la coberta, aquest adhesiu serà
compatible amb l'acabat de la coberta. Garantia del conjunt de 25 anys
a comptar des de la finalització de la instal·lació.

Caracteristiques del camp de captació:
· potencia picmínima , Wp: 32000
· superficie máxima del camp de captadors, m2: 460
Característiques dels moduls fotovoltaics:
· modul fotovoltaic flexible
· rendiment del modul fotovoltaic: >10%
· garantia de rendiment de la potencia de sortida:
- als 10 anys: 90% Pmpp (potencia pic en condicions STC)
- als 20/25 anys: 80% Pmpp
· conectors MC4 o comptibles
· relació poténcia superfície (w/m2): >90 (P - 20)

42.929,30 1,000 42.929,30

2 EGE133O2 pa Posada en marxa de la instal·lació. Inclou la gestió amb les
companyies subministradores, la redacció del projecte de legalització
de la instal·lació i la gestió de la seva legalització final.

Inclou p.p. de manteniment de la instal·lació a nivell de posada en
servei, funcionament, compatibilitats i possibles reparacions en tota la
instal·lació fotovoltaica durant un any a comptar des de la recepció
final de l'obra. (P - 21)

1.000,00 0,000 0,00

EUR



COBERTA FOTOVOLTAICA- CAN MARCET FASE II

PRESSUPOST Data: 11/12/17 Pàg.: 5

TOTAL NIVELL 3 01.04.03 42.929,30

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 SS00U001 pa Aplicació de les mesures de seguretat i salut necessàries per a dur un
correcte funcionament de l'obra, a definir pel coordinador de seguretat
assignat a l'obra, segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut. (P - 33)

1.186,80 1,000 1.186,80

TOTAL Capítol 01.05 1.186,80

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2

Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT

1 CQ00001 pa Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de
Qualitat especificats per la DF, segons Pla i Programa de Control de
Qualitat. (P - 1)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.06 800,00

EUR



COBERTA FOTOVOLTAICA- CAN MARCET FASE II

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/12/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 2.203,08

Capítol 01.02  COBERTES 21.361,78

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 286,26

Capítol 01.04  ELECTRICITAT 54.796,97

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1.186,80

Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT 800,00

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2 80.634,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

80.634,89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1742 Pressupost V1.2 80.634,89

80.634,89

euros
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PR PRESSUPOST PER CONTRACTE 

 
 
 
Treballs previs 2.203,08 € 

Cobertes 21.361,78 € 

Gestió de residus 286,26 € 

Electricitat 54.796,97 € 

Seguretat i salut 1.186,80 € 

Control de qualitat 800,00 € 

  total 80.634,89 € 

 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 80.634,89 € 

DESPESES GENERALS (13%) 10.482,54 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 4.838,09 € 

 

TOTAL PRESSUPOST D’OBRA 95.955,52 € 

IVA (21%) 20.150,66 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 116.106,18 €

  

 
 
 
 
 

 

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE:   116.106,18 € (CENT SETZE MIL CENT SIS  EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)  

 

 
 
 
 
Sabadell, 12/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCESC BONSFILLS GISBERT, arquitecte 
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PLEC DE CONDICIONS 
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 PC  TÈCNIQUES GENERALS 

 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
1. Forma part d'aquest Plec de Condicions el "PLIEGO DE CONDICIONES 
TECNICAS", editat per la "Dirección General de Arquitectura", amb caràcter 
complementari, i en tots aquells punts que no estiguin en contradicció amb allò 
específicament disposat en els documents integrants d'aquest projecte. 
 
2. S'hauran d'acomplir, com a normativa d'obligat compliment, les condicions de 
caràcter tècnic compreses en les instruccions i disposicions oficials que figuren en 
les pàgines següents, així com les que les modifiquin o substitueixin. 
 
3. També s'hauran d'acomplir totes aquelles Normes, Reglaments i Ordenances 
Oficials vigents en el moment de realitzar-se la construcció, encara que no 
estiguin incloses en la relació esmentada en el punt anterior. 
 
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb 
les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, 
equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 
que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els 
DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes 
que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord 
amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de 
productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del 
producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o 
la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat 

tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o 
sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques 
dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de 
productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta 
documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE 
pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 

sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, 
o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris 
establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, 

tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les 

condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el 

projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 

prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 

de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 

l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució 
d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà 
l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i 
procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les 
seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes 
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la 
memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-
EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 
 
 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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PC  TÈCNIQUES PARTICULARS 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb 
les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, 
equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees 
que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els 
DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes 
que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord 
amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de 
productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del 
producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o 
la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al 
director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva 
recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat 

tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o 
sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques 
dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 
reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 
5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de 
productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves 
característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta 
documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE 
pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves 
sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, 
o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris 
establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  

Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, 

tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les 

condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el 

projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 

prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes 

de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 

l’obra i del director de l’execució de l’obra.  
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució 
d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà 
l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres 
controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona 
pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la 
recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 
certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, 
així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a 
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i 
procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes 
innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les 
seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se 
amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes 
en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la 
memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-
EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els 
espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de 
l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons 
CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció 
enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser 
convencional o invertida segons la disposició dels seus components. El pendent 
estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de 
vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i 
la pròpia vegetació, essent no ventilada.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la 
disposició dels seus components, amb protecció de grava o de làmina 
autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà 
comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al trànsit 
de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de 
Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB 
SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. 
Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-
85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los 
elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor 
global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa 
d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació (coberta 
ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o 
formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització d’gruix 2-3 cm de morter de 
ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment 
amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i 
estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels 
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin 
punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema 
de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces 
prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques 
ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa 
d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de baixes 
prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de 
betum modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC, làmina de EPDM). 
Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, 
poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro 
aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a 
proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront sol·licitacions mecàniques. 
Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una 
conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà 
segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o 
bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc... No serà necessària 
en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en 
els casos de risc de condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, 
no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al 
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de 
betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina 
oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament 
compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil 
plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser 
compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil 

plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de 
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell 
rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció 
de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb 
morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i 
zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial 
de morter, terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. 
També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. 
Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i 
fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma 
de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable 
sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de 
grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària 
ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de 
polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, 
derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se 
quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. 
Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o 
geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i 
resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o 
bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior 
d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació 
impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta 
de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria contínua, seca, 
neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum 
de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-
se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o 
vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i 
sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un material 
compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una 
ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un 
element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons 
CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els 
casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la 
D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, 
densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un 
dels següents capítols: sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor i 
capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, 
capa de protecció. materials ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb 
fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema i compatibilitat 
química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, 
estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el contacte 
de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb 
petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran 
productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els 
treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest 
últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan les 
temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els 
treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran 
disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per sobre de la protecció de 
la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels 
laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest 
desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a 
mínim.  
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Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es 
realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura per sobre de la 
protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element 
que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han de ser amb cairell 
rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La 
distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre 
juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, 
l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant 
dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El segellat 
ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les 
juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no 
contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la 
impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en 
la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una 
reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció 
de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable 
proveït d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de 
cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu 
lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un 
sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie 
serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la 
impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec o el parament o 
disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària 
major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE 
DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin 
desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega 
excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de 
recollida s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de 
precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per 
impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de pendents. El pendent 
recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de 
la capa de grava en el gruix necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu 
gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la 
formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes amb paviment 
flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i 
estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació de 
pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes 
de dilatació. Abans de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà 
sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a 
vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta 
no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 
5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta 
transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm 
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les 
juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà 
de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a 
l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides 
d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació 
de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi condensacions. La barrera de 
vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina 
impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de baixes prestacions, no serà 
necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la 
làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el 
fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de 
la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc 
de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària quan s’empri 
impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, 

que provoquin la migració de plastificants del PVC, quan la impermeabilització 
sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells 
aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques 
aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els 
classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la 
impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que resulti 
correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb 
esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa d’impermeabilització quedarà 
desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els 
punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat 
amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, 
pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en 
direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de 
realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats 
amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines 
adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina 
impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema 
bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la 
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material 
bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han 
d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i 
el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part 
superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 
cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim 
de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels 
recs per aspersió fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les 
instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, 
per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra 
vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes que precisin major 
profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a 
l’ocupada per la projecció de la seva copa i pròximes als eixos dels suports de 
l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva 
altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les 
superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la 
de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó 
o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids 
de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos no podran ser 
menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, 
sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i 
aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. 
S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació 
necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de les 
juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades 
sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb 
enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se 
horitzontalment. Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les 
rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta 
oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no 
es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic 
s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de 
ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi 
haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes 
una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i 
armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el 
baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada i fabricada per a 
aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons 
tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del 
nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos 
L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al 
voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha 
de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la 
impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es 
disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 
cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element 
que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota 
del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament 
vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part 
superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar 
fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant 
dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els 
solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de 
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vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen 
preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents 
excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m 
dels racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta 
distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un 
dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de 
capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de 
formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes 
de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, 
juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments 
i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte 
antiarrels, terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una 
inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt del lliurament durant 24 
hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 
hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els 
desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament 
d’aquests. 

  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), 
passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com ara forjats, 
soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada. 

  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 
diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 
2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en 
baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, 
aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas 
d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte 
directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de 
polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb 
gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), 
etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en 
baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora 
del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina 
contínua, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin 
de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat 
del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els 

seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva 
cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de 
baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un 
dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils 
d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan 
estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 
cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió 
galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: 
Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar 
el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la 
zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes 
bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i 
coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer 
inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de 
caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada 
sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne 
provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En 
cas de formigonar els ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o 
amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i 
cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre si 50 
mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el 
procés d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi 
definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La unió del perfil de la 
pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes 
estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. 
Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant 
ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es 
fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre 
des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de 
l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la 
barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com 
baranes o tamborets es realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta 
entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi 
l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una 
peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de 
protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força 
horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la 
zona en que es trobin. La força es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora 
superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la 
barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força 
horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força 
vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les 
zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin 
àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, 
uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura 
sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si 
aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el 
projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent 
inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, 
entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, balconades, 
portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
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Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles 
diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 
2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades 
longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els 
esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre 
baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions 
funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a 
obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 
únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de 
fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus 
revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer 
hauran de portar una protecció anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 
25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, 
plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i 
acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, 
vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i 
resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la 
reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació (ancoratge) segons 
especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de 
la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, 
granulars, pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, 
d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 
(BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 
47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova 
el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis 
de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 

Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com 
aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los 
elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor 
global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  

  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb 
làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants 
flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca 
aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material 
d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb 
subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i 
cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les 
juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes 
enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o 
vessaments. Les vàlvules, argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb 
casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al 
llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents 
materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves 
cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de 
vidre o llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden 
col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i 
suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre 
cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro 
aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de 
poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb 
l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb 
panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els 
materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva 
recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats 
d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de 
fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les 
seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes 
característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en 
camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 
500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no 
adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb 
vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després 
de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o 
d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir 
d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a 
tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les 
plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques 
col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 
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el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor 
(paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan 
l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de 
color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de 
l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de 
quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en 
l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau 
d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades 
per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes 
de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de 
quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels 
conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, 
ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha 
d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques 
s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés 
d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de 
la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La 
malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla 
ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de 
quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: 
≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb 
el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera 
que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la 
correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de 
ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o 
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en 
el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
1.2 Granulars o pulverulents i pastosos  
  
  
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i 
pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte en primer lloc per 
passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de 
poliuretà feta in situ, espumes elastomèriques, formigons cel·lulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius 
tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb 
cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, 
en revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, amb materials 
sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i 
acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de vermiculita i ciment; 
formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en 
sec. 
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de 
perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment o escaiola) o morter 
de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita 
expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o 
escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els 
materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la 
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva 
recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats 
d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de 
fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les 
seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes 
característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en 
camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars espumosos cada 
500 m² o fracció. 

  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir 
un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la temperatura de treball ha 
de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 
km/h i amb humitat ambiental inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la 
continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això 
s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions 
de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del 
material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment ha de tenir la planor i 
l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una 
barreja homogènia i sense segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el 
procés d'adormiment.  
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en 
vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la 
cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una 
màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de 
garantir el rebliment total de la cambra. S'ha de començar per la part inferior del 
parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb 
el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera 
que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la 
correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de 
ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o 
director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions. 
  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la 
formació d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, 
per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si 
mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi 
d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 
(BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 
47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova 
el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis 
de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-
2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes 
d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
2.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 
mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers 
sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-
butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir 
tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix 
total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la D.T. o en el seu defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar 
els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües 
superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a 
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la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport 
ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els 
treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de 
tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals 
d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats 
i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de 
controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 
l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir 
la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta 
unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva 
completa finalització. 
  
2.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, 
mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, 
làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques 
asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de 
vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) 
o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt 
(PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en 
calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en 
calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. 
Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil 
sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 

Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil 

sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta 
densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil 
incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat 

(butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els 
treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada 
o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de 
ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits 
ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de 
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans 
de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la 
coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de 
la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els 
encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han 
d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en 
contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del 
pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de 
protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i 
regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un 
aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de 
plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç 
de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i 
tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió 

de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i 
plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls 
d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport 
per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de 
cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. 
Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació 
de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible 
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser 
contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres 
elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. Toleràncies 
d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al 
suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que 
no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que 
l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. La làmina 
autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que 
es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. 
No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb 
tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de 
col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de 
les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han 
de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha 
d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar 
reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt 
exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar 
adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de 
començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha 
de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base 
quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix 
uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a 
mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. La vora superior del 
full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, 
que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de 
la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina 
ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic 
bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 
145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha 
d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de 
col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb 
d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de 
ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben 
adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, 
etc.). El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte 
s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució 
dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per 
fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al 
suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. 
No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es 
col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. 
Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de 
quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per 
cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que 
garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en 
calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues 
cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no 
porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els 
acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les 
làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, 
aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de 
dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els 
paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de 
pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada 
a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació 
de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. 
La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 
5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o 
fixada a pressió.  
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Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per 
unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar 
parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i 
separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de 
quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, 
a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el 
geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de 
l'obstrucció produïda per les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de 
quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar 
en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una 
etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i 
el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. 
Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat 
homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a 
la identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la 
superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment 
l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, 
utilitzant. 
  
 
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües 
residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, 
UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE 
EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-
1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 
Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los 
elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor 
global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los 
recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 
acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de 
ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, 
galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 
Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 

estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-
1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 
2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part 
soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament 
abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes 
interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es 
permet la connexió de les dues xarxes interiors a una única arqueta situada a 
l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta 
a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i 

empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de 

formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, 
resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 

especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 

Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la 
legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de 
la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que 
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 
la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 
per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es 
tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com 
ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa 
vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. 

Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant 

prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és 

correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 

canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un 

contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de 

tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de 

quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 

cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la 

canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 

proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per 

damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del 
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tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. 

Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 

d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins 

a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 

El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de 

formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les 

unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de 

secció en cap punt. 

Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per 

sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No 

ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits 

a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una 

rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 

seu moviment. 

Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les 

especificacions tècniques del fabricant. 

Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces 

ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats 

amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell 

previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir 

l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del 

tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar 

travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 

trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar 

revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 

amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 

fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El 

pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. 

Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no 

sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor 

de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a 

una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar 

han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 

aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 

d'humitejar la superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la 

fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar 

plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o 

defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la 

solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica 

estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: 

Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 

interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e 

(<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. 

L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 

compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres 

engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura 

ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han 

de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han 

de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra 

s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop 

sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer 

en una sola operació. 
Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent 

de canals. 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 

especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa 

horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, 
solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 

  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la 
xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa 
en pluvials i negres. 
  
Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes 

sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari 
amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. 
Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: 
PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer 
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la 
pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-
ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser 
de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra 
dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que 
procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la 
instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de 
sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles 
inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran 
en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, 
resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre 
segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre 
superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que 

s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 

la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries 

per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 

manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 
ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 



 

 

B | A -    COBERTA FOTOVOLTAICA | CAN MARCET FASE II    - P à g i n a  |   50  

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el 

seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus 

extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 

No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes 

superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i 

fixada sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és 

amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 

El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és 

amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el 

paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha 

de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la 

solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, 

i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia 

que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies 

netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 

pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 

aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar 

sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el 

sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a 

través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha 

d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser 

horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: 

>= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de 

l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament 

a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una 

pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, 

repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o 

en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 

Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar 

els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 

especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però 

separat del parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per 

evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de 

ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El 

pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han 

de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de 

ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del 

recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van 

vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest 

fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de 

secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona 

s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, 

caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La 

desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams 

instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre 

d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 

Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió 

dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni 

corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les 

connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions 

soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han 

de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la 

humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. 
Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i 
portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat 

entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la 
columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant 
que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el 
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel 

punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els 

canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 

escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de 

fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la 

canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les 

canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre 

suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de 

les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del 

recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de 

quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 

respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 

planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. 

Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura 

d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre 

junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 

cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 

alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe 

de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i 

les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer 

no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer 

galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures 

(roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies 

d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les làmines 

en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar 

entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada 

per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit 

d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut 

d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 

encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar 

peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació 

respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 

5 mm/m, ± 10 mm/total. 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de 

formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic 

collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons 

no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de 

connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les 

parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades 

alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han 

de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un 

arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de 

pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 

defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir 

la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: 

>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. 

Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 

mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han 

de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 

aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 

d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i 
subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera 
de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la 
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La 
bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment 
del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb 
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cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de 
fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent 
superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar 
una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 
d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, 
anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben 
assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació 
del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La 
caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies 
d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, 
ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades 
abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part 
superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes 
practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: 
guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 
0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar 
les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i 
fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques 
i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de 
registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, 
neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, 
nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica 
ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar 
al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada 
d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de 
la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície 
units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix 
des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap 
tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit 
de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la 
canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa 
corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. La 
posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància 
entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el 
cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va 
muntada superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la 
necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades 
mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de 
netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les rosques amb 
que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les 
unions. 
Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots 
sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa 
de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als 
aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels 
tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els 

pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves 

d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 

ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució 

fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. 
BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 
1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en 
determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los 
elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor 
global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa 

general de protecció (CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa 

elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i 

n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la 

xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, 

la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer 

les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament 

la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els 

diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les 

pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la 

instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent 

en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de 
protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies 
generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions 
elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal 
consultar amb l’empresa de serveis. 
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Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la 
legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de 
la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de 
l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar 
sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i 
esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. 
Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions 
com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de 

profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport 

variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El 

terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i 

la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o 

més. La col·locació serà a la 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. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà 

unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és 

aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi 

ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet 

muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada 

de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el 

conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, 

col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. 

Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits 

exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i 

connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament 
a terra, que te com a missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es 
produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es 
connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metàl·liques dels dipòsits de 
gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i 
televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, 
acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre 
metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 

Arquetes de connexió.  

Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs 

de PVC rígid o flexible. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que 
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar 
la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 
al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un 
cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que 
hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla 
que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció 
facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: 
connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat 
elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho 
necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt 
d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies 
d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, 
enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la realització 
periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon 
contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, 
elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el 
conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la 
distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub 
de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 
humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura 
sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per 
pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de 
portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls 
diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit 
de terra no serà interromput per a la col·locació de seccionadors, interruptors o 
fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius 
s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en 
contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha 
de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en 
el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de 
connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes 
posteriorment amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim 
admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la 
resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 

ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a 

terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 
  
2 SOLAR FOTOVOLTAICA 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació solar fotovoltaica per a la 
producció d’energia elèctrica. La instal·lació pot estar connectada a la xarxa o ser 
autònoma. 
  
Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Estalvi d'energia, 

Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del 

soroll.  
Reial Decret per la producció d’energia elèctrica en règim especial. BOE 126, 
26/05/2007. RD 661/2007. 
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Regulació del Sector Elèctric. BOE 285/1997, 28/11/1997. Llei 54/1997 de 
27/11/97. 
Reial Decret sobre la connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de 
baixa tensió. RD 1663/2000. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. 
BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 
1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre 
locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de 
elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los 
elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de 
suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los 
elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor 
global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Connectada a la xarxa : Generador fotovoltaic, Ondulador o Inversor i Comptadors 
de compra-venda 
Autònoma : Generador fotovoltaic, Bateries o acumuladors, Regulador de càrrega 
i bateries, Ondulador o Inversor i Comptadors. 
  
Generador fotovoltaic: Està compost per cèl·lules fotovoltaiques, que poden ser de 
silici monocristalines o policristalines. Capten la radiació solar i la transformen en 
electricitat a corrent continu. Seran Classe II i grau de protecció mínim IP65. 
Estructura suport: Haurà de ser d’alumini o d'acer inoxidable.  
Bateries o acumuladors: Emmagatzemen l’energia produïda durant les hores de 
radiació solar. 
Regulador de càrrega: És l’encarregat de protegir les bateries de descàrregues i 
sobrecàrregues.  
Ondulador o Inversor: Transforma el corrent i tensió continua en alterna, per tal de 
poder-la abocar a la xarxa elèctrica de distribució l’energia elèctrica produïda per 
les cèl·lules. 
Comptadors de compra-venda: Quantifica l’energia abocada a la xarxa i la energia 
consumida en l’edifici, per tal de facturar a la companyia elèctrica l’energia neta 
final abocada. 
Cablejat: Conjunt de cables que composen la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Per la instal·lació connectada a la xarxa, la D.F. haurà d’assegurar que l’esquema 
elèctric i els materials emprats són del tipus aprovat per la Companyia 
Distribuïdora. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els 
casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra amb el que hi ha indicat 
al projecte.  
  
Execució 
Generalitats. 
S’ha d’assegurar com a mínim un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe I, 
excepte el cablejat en corrent continua que serà de doble aïllament. La instal·lació 
tindrà tots els elements i característiques necessàries per garantir la qualitat del 
subministrament elèctric. El funcionament de la instal·lació fotovoltaica no 
generarà cap avaria a la xarxa. Els materials que estiguin a l’exterior es protegiran 
dels agents ambientals. La posició del camp fotovoltaic ha de ser la reflectida a la 
DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Tot el conjunt ha d'estar muntat 
segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. La 

instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i 
manteniment. 
  
Generador fotovoltaic: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar 
sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de 
comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. Tots els mòduls 
seguiran les especificacions UNE corresponents al tipus de mòdul. El mòdul 
portarà de forma visible el model, nom o logotip del fabricant. Portaran díode de 
derivació per evitar avaries a les cèl·lules i tindran un grau de protecció IP65. Per 
motius de seguretat i facilitar el manteniment Els marcs laterals seran d’alumini o 
d’acer inoxidable. Estructura suport: L’estructura suport és connectarà a terra. 
Haurà de suportar les sobrecàrregues de neu i vent segons el que marqui la 
Normativa vigent. Haurà de permetre les dilatacions tèrmiques sense que puguin 
afectar als mòduls fotovoltaics. L’estructura és protegirà superficialment contra 
l’acció dels agents atmosfèrics. Bateries o acumuladors: Seran de plom-àcid, 
preferentment estacionàries i de placa tubular. Es protegiran de sobrecàrregues 
segons les recomanacions del fabricant. S’instal·larà seguint les recomanacions 
del fabricant i en qualsevol cas: es situarà en un lloc ventilat i d’accés restringit. Es 
prendran les mesures de protecció necessàries per evitar curtcircuits accidentals. 
Regulador de càrrega: Estaran protegits davant curtcircuits en la línia de consum, i 
contra la desconnexió accidental de l’acumulador. Ondulador o Inversor: Seran de 
ona senoidal pura. Es connectaran a la sortida de consum del regulador de 
càrrega o en borns de l’acumulador. Haurà d’arrencar i operar totes les càrregues 
especificades en la instal·lació. Estaran protegits en front a les següents 
situacions: tensions fora de marge, desconnexió de l’acumulador, curtcircuit en la 
sortida de corrent altern, sobrecàrregues que superin la duració i límits permesos. 
Comptadors de compra-venda: Es seguirà la normativa vigent per a la seva 
instal·lació. Cablejat: Tot el cablejat complirà amb lo establert en la legislació 
vigent. Els conductors seran de coure i tindran secció adequada per evitar les 
caigudes de tensió i sobreescalfaments. Caigudes de tensió admissibles: 
generador-regulador: 3%, regulador-bateria: 1%, inversor-bateria: 1%, regulador i 
inversor: 1%,regulador-càrregues: 3%. S’inclourà tota la longitud de cables 
necessària, per a cada aplicació concreta, evitant esforços. Els positius i negatius 
de la instal·lació es conduiran separats, protegits i senyalitzats d’acord amb la 
normativa vigent. El cablejat exterior estarà protegit de intempèrie. 
  
Control i acceptació 
No s’acceptarà cap mòdul que tingui defectes de fabricació, estigui trencat o tingui 
taques en qualsevol dels seus elements així com manca d’alineació a les cèl·lules 
o bombolles interiors. Un mòdul serà acceptat si la seva potència màxima i el 
corrent del curtcircuit reals referides a condicions standard tinguin un 10% de 
marge dels valors nominals de catàleg.  

Cada bateria haurà d’estar etiquetada com a mínim amb la següent informació: 

Tensió nominal (V), polaritat dels terminals, capacitat nominal (Ah), fabricant i 

número de sèrie. El regulador de càrrega estarà etiquetat com a mínim amb la 

següent informació: Tensió nominal (V), Corrent màxim (A), fabricant i número de 

sèrie i polaritat de terminals i connexions. Els inversors estaran etiquetats com a 

mínim amb la següent informació: Potencia nominal (VA), tensió nominal d’entrada 

(V), tensió i freqüència de sortida, fabricant i número de sèrie, polaritat i terminals. 

Connexions de cablejat i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies 

entre suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i cablejat. 

Distància mín. d’encreuaments amb altres instal·lacions.  
  
Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Les proves a 
realitzar per l’instal·lador com a mínim seran les següents: Funcionament i posta 
en marxa de tots els sistemes; proves d’arrencada i parada en diferents instants 
del funcionament; proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i 
alarma; determinació de la potència instal·lada. 
  
Amidament i abonament  
ut Generadors fotovoltaics, bateries, reguladors de càrrega, inversor, comptador. 
ml Tubs i cablejat. 
m² pintura antioxidant. 
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PC  TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES 
 
E -  Tipus E  
  
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
  
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS  
  
E2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 

INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS  
  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

  
E2R540E0.  

  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

  

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de 

construcció o demolició o material d’excavació.  

S’han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material 

procedent d’excavació o residu de construcció o demolició - 

Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

RESIDUS ESPECIALS:   

Els residus especials sempre s’han de separar.  

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge 

separada de la resta.  

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.  

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 

perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 

habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals  

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 

tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat 

en les etiquetes.  

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la 

radiació solar excessiva.  

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 

d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 

d’evitar fuites.  

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra 

impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han 

de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  

 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció  i Enderrocs” de l’obra.  

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l’obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  

del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF.  

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els 

Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a 

una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. El 

contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus  

- Identificació del posseïdor dels residus  

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d’obra  

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 

farà aquesta gestió  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

  

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 

condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 

DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 

l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

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

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 

de residuos.  

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

  
   

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS  
  
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS  
  
E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS  
  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

  
E2RA73G1.  

  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  

  

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de 

construcció o demolició o material d’excavació.  

S’han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 

apliqui el tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge 

o eliminació.  

  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
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La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix.  

  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO 

ESPECIALS I DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: m3 de volum de cada tipus de 

residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. DISPOSICIÓ DE 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: kg de pes de cada 

tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d’obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu 

al centre corresponent.  

En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del 

residu a dip sit controlat segons el que determina la Llei 8/2008.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 

necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb 

l’article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  

  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

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

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 

de residuos.  

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

 
   

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS  
  
E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES  
  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

  
E7B45U001,E7B451F0.  

  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  
Làmina separadora col·locada no adherida.   
S'han considerat els materials següents:   
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix   
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, 

sense teixir, termosoldat   
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats 

mecànicament   
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, 

consolidat mecànicament mitjançant punxonament   
- Feltre teixit de fibres de polipropilè   
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  L'execució de la 

unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació del suport  
- Col·locació de la làmina   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.   
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 
s'intercala.   
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir 
amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.   
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en 
contacte.   
Les làmines han de cavalcar entre elles.   
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.   
Cavalcaments:   
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm  

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm  
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm   
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.   
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.   
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència 
a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.   
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i 
cavalcaments.   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
  
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses     
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil   
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 

en junts longitudinals i transversals   
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE 
POLIPROPILÈ:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Neteja i repàs del suport.   
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 

entre peces     
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE 
POLIETILÈ:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
- Neteja i repàs del suport.   
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas   
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments 

entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, 
encontres, desguassos i junts.   

   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats 
els defectes d'execució.     
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:   
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les 
previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.     
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  Correcció per part del contractista de 
les irregularitats observades.   
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E9 -  PAVIMENTS  
  
E9U -  SÒCOLS  
  
E9UZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SÒCOLS  
  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

  
E9UZ5MD0.  

  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  
Formació de mitja canya amb morter de 
ciment elaborat a l'obra.  L'execució de la 
unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de la mitja canya  
- Curat del morter   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.   
Ha de quedar ben adherit al suport.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 
feina feta i s'han de refer les parts afectades.   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden 
repicar abans.   
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.   
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.   
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  m de llargària amidada segons les 
especificacions de la DT.   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

  
   

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ  
  
EB7 -  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT  
  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

  
EB71UA10,EB71UC10,EB71UC20,EB71UE30,EB71UH10,EB71US10.  

  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir 
que les feines de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a 
caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge  
- Fixació dels elements d'ancoratge  
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges 

intermedis, i tesat final  
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas 

de caiguda     
CONDICIONS GENERALS:   
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema 
homologat, i no es poden barrejar peces de sistemes diferents.   
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements 
d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.   
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la 
línia de vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.  
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci 
una empresa homologada pel fabricant del sistema.   

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar 
que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al 
disseny, i representin un perill en cas de caiguda.   
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, 
cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als 
elements d'ancoratge per verificar que son admissibles.   
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una 
impermeabilització, s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat 
del sistema.   
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT   
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE 
LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT 
D'ANCORATGE:   
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.   
   
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:   
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Elementos de amarre.   

  
  

K -  Tipus K  
  
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS  
  
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
  
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES  
  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

  
K215D110.  

  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la 
coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a 
posterior reutilització.   
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
serà transportat a un abocador.   
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat 
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin 
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Enderroc complert de coberta plana, incl s minvells, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a 

màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor  

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament  

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor  

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament  

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, 
numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o 
contenidor  

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a 
posterior aprofitament  

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i 
aplec per a posterior aprofitament  

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb 
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa 
sobre camió o contenidor  

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor  

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa 
sobre camió o contenidor  
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- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor  

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix 
mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor  

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor  

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor  

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor  

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, 
incl s picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa  

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor  

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runes sobre camió  

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material 
per a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió  

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor   

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball  
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients  
- Tall d'armadures i elements metàl·lics  
- Trossejament i apilada de la runa - Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball  
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal  
- Desmuntatge per parts, i classificació del material  
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec - Càrrega i 

transport de la runa a l'abocador   
   
ENDERROC O ARRENCADA:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de 
material.     
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.  
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci 
malbé. Les pedres amb treballs escult rics i els carreus han d'estar separades 
entre sí, i del terra per elements de fusta.  
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. 
Han d'estar separades del terra.   
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera 
que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.   
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de 
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la 
seva estabilitat.  L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció 
d'elements estructurals que li transmetin càrregues.   
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els 
elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.   
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons 
s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és 
estable i l'alçària és <= 2 m.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo 
per tal d'evitar-ne l'esfondrament.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.  En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i 
prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà 
d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.   
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 
ser retirats abans de començar les operacions de demolició.   
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 
individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.   
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 
l'UNE 88411.   
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades.   
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 
treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 
fibres d'amiant a l'ambient.   
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.   
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:   
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de 
l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, 
aprovats per la DF.     
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, 
TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE 
SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE 
PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:   
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.   
   
ARRENCADA DE BONERA:   
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.   
   
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, 
CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  m de llargària realment 
desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

de la Edificación:  
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra.   
  
   

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE 
RESIDUS  
  
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES  
  
K21D -  DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I 
VENTILACIÓ  
  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  

  
K21D1011.  

  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, 
amb mitjans manuals o mecànics.   
S'han considerat els elements següents:   
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó   
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó   
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim   
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- Baixant   
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball  
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients  
- Tall d'armadures i elements metàl·lics  
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de la runa sobre el camió   
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades     
 
CONDICIONS GENERALS:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.   
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, 
de manera que mantinguin el mateix nivell.   
Ha d'estar fora de servei.   
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir 
i carregar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega 
de runa.   
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.   
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 
60 cm.  En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i 
prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà 
d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.   
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de 
ser retirats abans de començar les operacions de demolició.   
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció 
individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.   
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han 
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a 
l'UNE 88411.   
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament 
delimitades i senyalitzades.   
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de 
treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de 
fibres d'amiant a l'ambient.   
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.   
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.    
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
  
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES 
D'EVACUACIÓ:   
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT.     
POU:   
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.   
   
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:  m3 volum realment enderrocat.   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75)   

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones.   

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto.   
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

de la Edificación:  
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y 

mecanizado en obra.   
  

   
K5 -  COBERTES  
  
K51 -  TERRATS  
  
K511 -  ACABATS DE TERRATS  
  
  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC  
  
K51136M0.  
  
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
  
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.   
S'han considerat els tipus següents:   
Acabat amb paviment flotant:   
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de 

poliestirè expandit, col·locat sense adherir.   
Acabat amb capa granular:   
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat 

de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus  Acabat amb paviment fix:   

- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.   
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Acabat amb peces prefabricades de formigó:   
- Replanteig de les peces  
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport  Capa de protecció amb 

material granular:   
- Replanteig del nivell  
- Abocada i estesa del granulat   
Capa de protecció amb formigó lleuger:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Abocat del material i reglejat de la superfície - Cura i protecció del material  

Paviment de rajola ceràmica:   
- Replanteig de l'especejament  
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport  
- Rejuntat dels junts  
- Neteja del paviment   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions 
ambientals previstes.   
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.   
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.   
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.   
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la 
trobada amb paraments verticals i elements passants.   
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.   
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de 
la coberta.  Amplària del junt:  >= 3 cm   
   
PAVIMENT FIX:   
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa 
d'assentament del paviment.   
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:   
- Cobertes ventilades:  <= 5 m  
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m   
   
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les 
dues direccions, amb el junt sense emmorterar.   
Separació entre peces:  <= 0,2 cm  Junts perimetrals:  >= 1 cm  Toleràncies 
d'execució:   
- Planor:  ± 5 mm/2 m   
- Nivells:  ± 10 mm/total   
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- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total   
   
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:   
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  
Pendent (col·locat en sec):  <= 5%  Toleràncies d'execució:   
- Gruix de la capa:  ± 10 mm   
   
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:   
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  La 
superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.   
Toleràncies d'execució:   
- Gruix:  - 10 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   
   
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:   
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.   
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de 
quedar plens de morter.   
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els 
junts de la capa superior han de quedar plens de morter.  Separació entre peces:  
0,2 - 0,5 cm  Toleràncies d'execució:   
- Planor:  ± 5 mm/2 m   
- Nivells:  ± 10 mm/total   
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m   
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  
  
CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests 
sup sits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.   
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un 
material apte per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la 
coberta per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del 
sistema.   
   
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:   
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 
5°C i 25°C.  El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.   
   
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:   
Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, 
fustes i de qualsevol material o runa.  
La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet   
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m 
sobre elements de fàbrica.   
   
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:   
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 
sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.   
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.   
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.   
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs 
(canalons, etc.).   
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest 
procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec  
- 7 dies en temps humit   
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.   
   
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:   
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.   
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.   
S'han de col·locar a truc de maceta.   
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.   
  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  m2 de superfície amidada segons les 
especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen  
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   
  

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA  
  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.   
- Replanteig de nivells.   
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.  
- Comprovació del gruix i les pendents.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.   
  
 
PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES DE INSTAL·LACIONS  

  
MÒDULS FOTOVOLTAICS  
  
Tots els mòduls han de satisfer les especificacions UNE-EN 61215 per a mòduls 
de silici cristal·lí o UNE-EN 61646 per a mòduls fotovoltaics de capa prima, així 
com estar qualificats per algun laboratori acreditat per les entitats nacionals 
d’acreditació reconegudes per la Xarxa Europea d’Acreditació (EA) o pel 
Laboratori d’Energia Solar Fotovoltaica del Departament d’Energies Renovables 
del CIEMAT, demostrat mitjançant la presentació del certificat corresponent.   
En el cas excepcional en el que no es disposi de mòduls qualificats per un 
laboratori segons el que s’indica en l’apartat anterior, s’han de sotmetre aquests a 
les proves i assaigs necessaris d’acord amb l’aplicació específica segons l’ús i 
condicions de muntatge en les que s’hagin d’utilitzar, realitzant-se les proves que 
a criteri d’algun dels laboratoris abans esmentats siguin necessàries, atorgant-se 
el certificat específic corresponent.  
  
El m dul fotovoltaic portarà de forma clarament visible i indeleble el modelo i nom 
o logotip del fabricant, potència pic, així com una identificació individual o número 
de sèrie traçable a la data de fabricació.   
Els mòduls seran Classe II i tindran un grau de protecció mínim IP65. Per motius 
de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del generador, s’instal·laran 
els elements necessaris (fusibles, interruptors automàtics, etc.) per a la 
desconnexió, de forma independent i en ambdós terminals, de cadascuna de les 
branques de la resta del generador.   
Estructures suport   
Les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació relatives a seguretat estructural 
seran d’aplicació a l’estructura suport de mòduls.  
  
El càlcul i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de mòduls permetrà 
les dilatacions tèrmiques necessàries sense transmetre càrregues que puguin 
afectar a la integritat dels mòduls, seguint les indicacions del fabricant. 
L’estructura es realitzarà tenint en compte la facilitat de muntatge i desmuntatge, i 
la possible necessitat de substitucions d’elements.  
  
L’estructura es protegirà superficialment contra l’acció dels agents ambientals.  
  
L’estructura suport de mòduls ha de resistir, amb els mòduls instal·lats, les 
sobrecàrregues del vent i neu.   
La realització de trepants en l’estructura es portarà a terme abans de procedir, en 
el seu caso, al galvanitzat o protecció de l’estructura.  
  
Els punts de subjecció per al m dul fotovoltaic seran suficients en número, tenint 
en compte l’àrea de recolzament i posició relativa, de forma que no es produeixin 
flexions en els mòduls superiors a les permeses pel fabricant i els mètodes 
homologats pel model de m dul.  
  
Els cargols seran realitzat en acer inoxidable, complint la norma MV-106. En cas 
de ser l’estructura galvanitzada s’admetran cargols galvanitzats, llevat la subjecció 
dels mòduls a ella mateixa, que seran d’acer inoxidable.  
  
Els límits de subjecció de mòduls i la pr pia estructura no faran ombra sobre els 
mòduls.  
  
L’estructura suport serà calculada segons el DB SE-AE Accions en l’Edificació, per 
suportar càrregues extremes degudes a factors climatol gics adversos, tals com 
vent, neu, etc.  
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Si està construïda amb perfils d’acer laminat conformat en fred, complirà el DB 
SE-AE Accions en l’Edificació per garantir totes les seves característiques 
mecàniques i de composició química.   
Si és del tipus galvanitzada en calent, complirà les normes UNE-EN ISO 1461, 
amb un gruix mínim de 80 micres per eliminar les necessitats de manteniment i 
perllongar la seva vida útil.   
Inversors   
Els inversors compliran amb les directives comunitàries de Seguretat Elèctrica i 
Compatibilitat Electromagnètica (ambdues seran certificades pel fabricant), 
incorporant proteccions en front a:  
  
Curtcircuits en alterna.  
Tensió de xarxa fora de rang.  
Freqüència de xarxa fora de rang.  
Sobretensions, mitjançant varistors o similars.  
Pertorbacions presents en la xarxa com microtalls, polsos, defectes de cicles, 
absència i retorn de la xarxa, etc.   
Cada inversor disposarà de les senyalitzacions necessàries per a la seva correcta 
operació, i incorporarà els controls automàtics imprescindibles que assegurin la 
seva adequada supervisió i maneig.  
  
Cada inversor incorporarà, al menys, els controls manuals següents:  
  
Encesa i apagat general de l’inversor.  
Connexió i desconnexió de l’inversor a la interfaç CA. Podrà ser extern a 
l’inversor.  
  
Les característiques elèctriques dels inversors seran les següents:  
  
L’inversor seguirà entregant potència a la xarxa de forma continuada en 
condicions d’irradiància solar un 10 % superiors a les CEM. A més suportarà pics 
de magnitud un 30% superior a les CEM durant períodes de fins a 10 segons.   
Els valors d’eficiència al 25% i 100% de la potència de sortida nominal hauran de 
ser superiors al 85% i 88% respectivament (valors mesurats incloent el 
transformador de sortida, si en hi hagués) per a inversors de potència inferior a 5 
kW, i del 90% al 92% per a inversors majors a 5 kW.   
L’autoconsum de l’inversor en mode nocturn ha de ser inferior al 0,5% de la seva 
potència nominal.   
El factor de potència de la potència generada haurà de ser superior a 0,95, entre 
el 25% i el 100% de la potència nominal.   
A partir de potències majors del 10% de la seva potència nominal, l’inversor haurà 
d’injectar en xarxa.   
Les proteccions i elements de seguretat compliran les directives comunitàries de 
Seguretat Elèctrica en Baixa Tensió i Compatibilitat Electromagnètica.  
  
Els inversors tindran un grau de protecció mínima IP20 per a inversors a l’interior 
d’edificis i llocs inaccessibles, IP30 per a inversors a l’interior d’edificis i llocs 
accessibles, i d’IP65 per a inversors instal·lats a la intempèrie. En qualsevol cas, 
es complirà la legislació vigent.   
Els inversors estaran garantits per a operació en les condicions ambientals 
següents: entre 0 °C i 40 °C de temperatura i entre 0% i 85% d’humitat relativa.  
  
Cablejat   
Els cables es dimensionaran per reduir les pèrdues per caiguda de tensió i 
suportar la màxima intensitat admissible, segons el REBT ITC -40 apartat “5. 
Cables de connexió” els cables de connexió hauran d’estar dimensionats per a 
una intensitat no inferior al 125% de la màxima intensitat del generador i la 
caiguda de tensió entre el generador i el punt d’interconnexió a la Xarxa de 
Distribució Pública no serà superior a l’1,5%, per a la intensitat nominal.  
  
En la instal·lació fotovoltaica, des dels panells fins l’inversor, és a dir, la part de 
corrent continua, el cablejat que s’emprarà en la connexió entre panells serà el 
recomanat pel fabricant, amb aïllament 0,6/1 kV. La temperatura màxima per a 
aquest cable és de 120 ºC, segons l’EN 60216 respecte la part aèria, i podrà ser 
de 90 ºC un cop enterrats, si el material conductor és coure. En la part aèria el 
cable tindrà un recobriment resistent a la radiació ultraviolada i absorció d’aigua 
sent totalment apte per a instal·lació en exteriors. Tot el cablejat de continua serà 
de doble aïllament i adequat per al seu ús en intempèrie, a l’aire o enterrat, 
d’acord amb la norma UNE 21123.  
  
 
CONDUCTORS DE COURE I ALUMINI PER A BAIXA TENSIÓ.                  
INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES  
   
Conductors elèctrics per a instal·lacions interiors dins del camp d’aplicació de 
l’article 2 (límits de tensió nominal igual o inferior a 1000V) i amb tensió assignada 
dins dels marges fixats en el article 4 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
(ITC-BT-19).  
 

FORMES D’INSTAL·LACIÓ   
Segons la classificació establerta en la UNE 20460-5-523 (taula 52-B2) en la que 
s’identifiquen instal·lacions en las que la capacitat de dissipació de la calor 
generada per les pèrdues és similar, pel que es poden agrupar en una 
determinada taula comú de càrregues.  
  
Denominació segons UNE 20460. Conductors aïllats: Conductors aïllats sense 
coberta, unipolars, amb nivell d’aïllament fins 750V. S’instal·laran en conductes de 
superfície o encastats o sistemes tancats anàlegs. Cables: Conductors aïllats amb 
una coberta addicional, unipolars o multipolars, amb un nivell d’aïllament de 
1000V.  
  
Les condicions generals d’instal·lació seran les que 
s’estableixen en la ITC-BT-19.   
CAIGUDES DE TENSIÓ   
La secció dels conductors es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre 
l’origen de la instal·lació interior i  qualsevol punt d’utilització es correspongui amb 
els valors màxims fixats en la ITC-BT-19.    
Caigudes de tensió màximes. Vivendes: 3% en qualsevol circuit interior. Terciari o 
industrial en BT: 3%  per a enllumenat i 5% per a altres usos. Terciari o industrial 
en MT: 4,5%  per a enllumenat i 6,5% per a altres usos.    
  
INTENSITATS MÀXIMES ADMISSIBLES   
D’acord amb els valors indicats en la UNE 20460-5-523 (taula A.52-1bis) per a 
una temperatura ambient de l’aire de 40ºC i per als diferents mètodes 
d’instal·lació, agrupaments i tipus de cable. S’haurà de tenir en compte la divisió 
entre cables termoplàstics (PVC, Z1 o similars) i termoestables (XLPE, EPR, Z o 
similars).  
  
FACTORS DE CORRECCIÓ   
Quan les condicions de la instal·lació siguin diferents a les fixades en la taula 
A.52-1bis (temperatura ambient diferent a 40ºC, circuits agrupats en una mateixa 
canalització, influencia d’harm nics, etc.), es prendran els factors de correcció 
corresponents a les condicions d’instal·lació previstes.  
  
FACTORS DE CORRECCIÓ PER TIPUS DE RECEPTOR O INSTAL·LACIÓ  
  
Locals amb risc d’incendi o explosió: Intensitat admissible reduïda un 15% (ITC-
BT-29). Instal·lacions generadores en BT: Cables dimensionats per a una 
intensitat no inferior al 125% de la màxima prevista (ITC-BT-40). Làmpades de 
descàrrega: Carga mínima en VA igual a 1,8 vegades la potencia en W (ITC-BT-
44). Motors: Cables dimensionats per a una intensitat no inferior al 125% de la 
màxima prevista (ITC-BT-47). Aparells elevació: Cables dimensionats per a una 
càrrega no inferior a 1,3 de la màxima prevista (ITC-BT-47).  
  
EFECTES DE CORRENTS HARMÒNIQUES  
  
S’hauran d’aplicar mètodes adequats segons annex C 
de la norma UNE 20460-5-523.   
RADIS DE CURVATURA  
  
Mínims aplicables a tots els cables UNE 21123 en posició definitiva de servei:  
  
Cables sense armadura   

Diàmetre exterior del cable  Radi mínim de curvatura   
 Menys de 25mm      4 D   

  De 25 a 50mm      5 D  
   Més de 50mm      6 D  
Cables armats   ---      10 D  
  
ASSAJOS ELÈCTRICS   
D’acord amb la ITC-BT-19 i especificacions de la Guia Tècnica 
d’Aplicació - Annex 4.    
TIPUS DE CABLE   
Resum de tipus de cable per als diferents tipus d’instal·lació segons el REBT:  
  

Distribució. Escomeses:       ITC-BT-11  

Instal·lacions d’enllaç:       ITC-BT-14/15/16  

Instal·lacions  interiors o receptores:   ITC-BT-20  

Instal·lacions interiors en vivendes:    ITC-BT-26/27  

Locals de pública concurrència:     ITC-BT-28  

Locals amb risc d’incendi o explosió:   ITC-BT-29  

Locals especials:         ITC-BT-30/31  

Màquines elevació i transport:     ITC-BT-32  

Provisionals i temporals d’obra:     ITC-BT-33  

Fires i estands:          ITC-BT-34  

Mobiliari:           ITC-BT-49  
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 CANALITZACIONS PER CANONADA RÍGIDA METÀL·LICA  
  
Tubs metàl·lics rígids blindats d’acer laminat o alumini per a us en instal·lacions 
elèctriques no subterrànies. Estancs, amb unions roscades o endollables, no 
propagadores de la flama, galvanitzats en calent segons UNE-EN 10142. 
Compliran les condiciones que especifica el REBT (ITC-BT-21).  
  
NORMES   
Compliran les exigències de las UNE-EN 60423, UNE-EN 61386-21, UNE-EN 
61386-22 i UNE 20.324.   
FORMES DE INSTAL·LACIÓ   
Segons les condicions següents: Canalitzacions fixes en superfície. 
Canalitzacions encastades en obra de fàbrica (parets, sostres i fals sostres), forats 
de la construcció o canals protectors d’obra. Canalitzacions encastades 
embegudes en formigó.  
  
Les característiques mínimes generals i les condicions d’instal·lació i col·locació 
dels tubs i caixes de connexió i derivació dels conductors seran les que 
s’estableixin en la ITC-BT-021. La instal·lació i posada en obra dels tubs de 
protecció haurà de complir, a més a més, el prescrit en la norma UNE 20460-5-
523 i en les ITC-BT-19 i ITC-BT-20.   
  
En els locals amb risc d’incendi o explosió les característiques mínimes generals i 
condicions d’instal·lació dels tubs seran les que s’estableixen en la ITC-BT-029.   
  
Els accessoris a utilitzar (colzes, tes, creuaments, unions, etc.) i els elements de 
fixació i suportació seran específics del tipus de canonada utilitzada i mantindran 
les prestacions mecàniques i resistència mitja a la corrosió.   
  
CONDICIONS DE SERVEI   
Recepció, manipulació i emmagatzematge. Es verificarà a la recepció les diferents 
unitats per a detectar possibles danys produïts durant el transport. La manipulació 
dels materials es realitzarà de forma que eviti que quedin exposats a torsió, 
abonyegaments o impactes. Els equips de manipulació (unitats d’elevació i altres) 
estaran adaptats a les condicions dels materials. Si la instal·lació no és immediata, 
els materials es conservaran amb l’embalatge de fàbrica i en un lloc adequat i sec.  
 
QUADRES ELÈCTRICS DE DISTRIBUCIÓ  
  
  
Per a la centralització d’aparamenta de seccionament i protecció, mesura, 
comandament i control en distribucions elèctriques de baixa tensió. Compliran les 
especificacions del REBT. Instruccions tècniques complementaries (ITC).  
  
NORMES   
Compliran la normativa següent: UNE-EN 60439-1 (classificació, condicions de 
utilització, característiques elèctriques, construcció, disposicions i assajos); UNE 
20324 i UNE-EN 50102 (protecció de la envoltant); UNE-EN 60447 (maniobra dels 
aparells elèctrics); UNE-EN 60073 (senyalització) i CEI 60152, CEI 60391 i CEI 
60446 (identificació dels conductors).  
  
Tots els components de material plàstic respondran al requisit de 
autoextinguibilitat conforme a la norma UNE-EN 60695-2.  
  
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES   
  
  
Tensió assignada d’utilització (Ue)  
Tensió assignada de aïllament (Ui)  
Tensió assignada suportada al impulso (Uimp)  
Freqüència assignada  
Corrent assignada   
Corrent assignada de curta durada admissible (Icw)  
Corrent assignada de cresta admissible (Ipk)  
Compartimentació  
Grau de protecció   
  
  
Fins 1000 V  
Fins 1000 V  
8 kV  
50-60 Hz  
Fins 3200 A  
Fins 105 kA  
Fins 254 kA  
Forma 2, 3 y 4  
IP.31/41/65 (*)   
  
  

(*)  Sense porta/ Amb porta i panell lateral ventilat/ Amb porta i panell lateral cec.  
  
CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY  
  
Bàsicament constituïts por:   
• Sistema funcional.  
• Envoltant metàl·lica.  
• Sistemes de barres.  
• Disposició de la aparamenta.  
• Connexió de potencia.  
• Circuits auxiliars i de baixa potencia.  
• Etiquetat d’identificació.   
Compliran les condicions constructives i de servei que s’estableixen en els 
documents del projecte (mem ria descriptiva, càlculs, plànols, partides econ 
miques, amidaments i plec de condicions tècniques generals).   
Sistema funcional. Haurà de permetre realitzar qualsevol tipus de quadre de 
distribució de baixa tensió, principal o secundari, fins a 3200 A en entorns terciaris 
o industrials. La totalitat dels accessoris d’adaptació de la aparamenta principal i 
auxiliar seran estandaritzats i de la mateixa fabricació que els components 
principals. Tots els components elèctrics seran fàcilment accessibles.  
  
Envoltant metàl·lica. La estructura del quadre serà metàl·lica de concepció 
modular ampliable, formada per kits componibles d’àmplia configuració. El conjunt 
d’estructura, panells, bastidors, portes i resta de components hauran de respondre 
a totes les exigències referides al tipus d’instal·lació, grau de protecció, 
característiques elèctriques i mecàniques i referències a normativa (UNE-EN 
60439-1). La totalitat dels components hauran d’estar oportunament tractats i 
envernissats per a garantir una eficaç resistència a la corrosió.  
  
Sistemes de barres. La naturalesa i secció dels jocs de barres es calcularan en 
funció de la intensitat permanent i de curtcircuit previstes, la temperatura ambient 
(35 ºC segons UNE-EN 60439-1) i el grau de protecció de la envoltant. Les barres 
seran de coure amb un tractament de la superfície (anodització) i una preparació 
de la superfície de contacte. La seva disposició haurà d’afavorir la dissipació 
tèrmica. Es respectaran les distancies mínimes d’aïllament calculades en funció 
de la tensió assignada d’aïllament o d’us i del lloc d’utilització (UNE- EN 60439-1).     
Conductor de protecció (PE): Dimensionat i fixat en el quadre per a suportar els 
esforços tèrmics i electrodinàmics de la corrent de defecte. Conductor  de neutre i 
protecció (PEN): Es disposaran únicament si així s’estableix en les condicions de 
projecte. Aquests conductors compliran la norma UNE-EN 60439.   
El número i separació dels suports es definirà en funció de la corrent de curtcircuit 
prevista i del pes i posició de les barres. Estaran construïts amb materials 
amagnètics per a evitar  l’escalfament degut als efectes de bucle al voltant dels 
conductors i garantiran la subjecció dels jocs de barres.     
Disposició de la aparamenta. Comprovació de les limitacions de escalfament 
(UNE-EN 60439-1). La disposició dels aparells es realitzarà de forma que es 
limitin les condicions d’escalfament del conjunt de la aparamenta instal·lada, 
facilitant les prestacions dels aparells respectant la temperatura de referència. La 
dissipació de calor es realitzarà per convecció natural o per ventilació forçada.   
Connexions dels cables i canalitzacions elèctriques prefabricades. Les unitats 
funcionals hauran de tenir en compte els volums de connexió amb independència 
de la posició de l’interruptor. La connexió de canalitzacions elèctriques 
prefabricades al quadre es farà mitjançant solucions assajades.   
Perímetres de seguritat. Es respectaran les zones de seguritat entre aparells i les 
distancies respecte a elements circumdants definides pel fabricant per a garantir el 
correcte funcionament. Es recomana la utilització sistemàtica de tapabornes  per a 
reduir les distancies.   
Aparamenta sobre porta. La seva instal·lació no ha de reduir el IP d’origen. En el 
cas que les peces m bils metàl·liques (portes, panells, tapes pivotants) que 
suporten components elèctrics no siguin de classe 2, és obligat ria la connexió a 
massa.  
  
Connexió de potencia.  Segons la configuració del quadre, la connexió dels 
aparells de potencia es podrà realitzar mitjançant barres o cables. Aquestes 
connexions estaran lo suficientment dimensionades per a suportar els esforços 
elèctrics i tèrmics. Es situaran dispositius d’embridats per a evitar esforços 
mecànics excessius en els pols dels aparells.  
  
Embarrats de transferència horitzontal. Normalment tindran una secció superior a 
la del joc de barres principal per a evitar escalfaments en els punts de connexió i 
el decalatge degut a la orientació de les barres (de canto o planes).  
  
Connexió directa per barres. Compliran les condicions de qualitat del fabricant: 
Embridats mitjançant suports aïllants. Connexió entre si de les barres d’una 
mateixa fase. Decalatges.  Espais necessaris. Trepat i punxat. Plegat. Preparació 
de les superfícies de contacte. Cargols de connexió. Pressió de contacte. Par de 
serratge. Connexió mitjançant barres flexibles.   
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Connexió mitjançant cables. La secció dels cables haurà de ser compatible amb la 
intensitat que va a circular i la temperatura ambient al voltant dels conductors. Els 
cables a utilitzar seran del tipus flexible o semirígid U 1000 (aïllament de 1000 V). 
Els terminals seran de tronc obert per a poder controlar el engrane del cable. La 
connexió, borners de distribució, recorregut i embridat dels cables compliran les 
condicions de qualitat del fabricant.   
  
La connexió elèctrica de les unitats funcionals compliran les normes UNE-EN 
60439.  
  
Circuits auxiliars i de baixa potencia. Dins de les envoltants, els cables dels 
circuits auxiliars i de baixa potencia hauran de circular lliurement en els braçalets o 
canaletes que garantiran la seva protecció mecànica i ventilació. Les bornes de 
connexió intermèdia quedaran instal·lades fora dels conductes del cablejat. La 
configuració de l’armari haurà de possibilitar la col·locació  horitzontal i vertical de 
les canaletes optimitzant el recorregut del cablejat. El pas dels cables cap a la 
porta es durà a terme mitjançant una mànega que eviti que es puguin provocar 
danys mecànics en els conductors amb el moviment de panells o portes.    
Etiquetat i identificació. La identificació dels quadres i aparells compliran les 
normes UNEEN 60439-1 i UNE-EN 60617. La placa de característiques dels 
quadres hauran d’indicar les dades del quadrista i la identitat del quadre, edifici i 
projecte.  
  
Les característiques elèctriques del quadre com la tensió, la intensitat, la 
freqüència, la resistència a les Icc, el règim de neutre, etc. o les característiques 
mecàniques com la massa del quadre, el grau de protecció, etc. Hauran 
d’aparèixer en els documents constructius subministrats al client.  
  
La identificació dels conductors compliran les normes UNE-EN 60446.  
  
UNITATS FUNCIONALS   
Compliran les condicions que s’estableixen en les especificacions tècniques 
corresponents:  
Interruptors automàtics compactes (SBA02). Interruptors automàtics de bastidor 
(SBA03). Aparamenta modular (SBA10). Aparamenta de control industrial 
(SBA20).    
  
ASSAJOS ELÈCTRICS   
S’efectuaran en taller d’acord amb el protocol establert. Bàsicament: Conformitat 
d’execució respecte a plànols, nomenclatura i esquemes. Número, naturalesa i 
calibres dels aparells. Conformitat del cablejat. Identificació dels conductors. 
Comprovació de les distancies d’aïllament i grau de protecció. Funcionament 
elèctric (relés, mesura i control, enclavaments mecànics i elèctrics, etc.). Assaig 
dielèctric. Pantalles de protecció contra els contactes directes i indirectes en les 
parts en tensió. Acabat.  
  
La declaració de conformitat de l’equip és responsabilitat del quadrista que haurà 
d’establir l’informe tècnic que demostri aquesta conformitat, aportant totes les 
proves  realitzades segons un sistema de quadres assajats d’acord amb la norma 
UNE-EN 60439-1.  
  
EMBALATGE. MANIPULACIÓ I TRANSPORT   
Embalatge. Estarà condicionat pels aspectes següents: Pes del quadre. Entorn en 
el que s’emmagatzemarà (temperatura, humitat, intempèrie, pols, xocs, etc.). 
Duració de l’emmagatzematge. Procés de manipulació (carretó elevadora, grua, 
etc.). Tipus i condicions del transport utilitzat (camió, contenidor, etc.). Fragilitat 
(vidre).  Sensibilitat a la humitat. Posicionament.    
L’embalatge haurà de ser compatible amb el sistema de manipulació utilitzat 
(punts d’eslingat, travessers de manipulació, etc.).   
Manipulació i transport. Es verificaran a la recepció les diferents unitats per a 
detectar possibles danys produïts durant el transport. La manipulació dels 
diferents elements es realitzarà de forma que eviti exposar els equips a  
abonyegaments o impactes. Els equips de manipulació (unitats d’elevació i altres) 
estaran adaptats a les condicions dels armaris.   
  
Normalment la manipulació es realitzarà armari a armari. En cas d’armaris 
juxtaposats que no es poden dissociar es comprovarà la qualitat de les 
connexions mecàniques entre ells i s’utilitzarà una biga de suspensió. En el cas 
d’utilitzar-se grues o ponts rodants que necessitin una subjecció per la part 
superior s’utilitzaran eslingues resistents. La unió s’haurà de realitzar sobre les 
bagues d’elevació pr pies de l’armari col·locades segons recomanació del 
fabricant.   
Si els equips no s’instal·len ni es posen en funcionament d’immediat es 
conservaran amb l’embalatge de fàbrica i en un lloc adequat i sec.   
  
MUNTATGE I POSADA EN SERVEI   
Se seguiran obligat riament les recomanacions del fabricant d’acord amb 
l’esquema de connexió i regulació previst. En especial les referides a la unió 

elèctrica dels conductors actius i de protecció, l’enllaç mecànic entre elements, els 
sistemes de soportació i les connexions extremes.   
En condicions de servei, els quadres elèctrics constituiran una instal·lació elèctrica 
segura basada en un bon acoblament entre les unitats funcionals i el sistema de 
distribució de la corrent. Les operacions de  manteniment, realitzades amb el 
quadre sense tensió, hauran de ser ràpides i c modes, facilitades per un accés 
total a la aparamenta. La seguritat per a l’usuari quedarà garantida per les tapes 
de protecció de la aparamenta i les proteccions internes addicionals 
(compartimentació, pantalles) que permetran realitzar les formes 2 o 3 i donar 
protecció contra els contactes directes de les parts actives.      
 
APARAMENTA MODULAR  
  
Aparamenta carril DIN per a el seccionament, protecció i control de circuits i 
receptors en instal·lacions domèstiques i de distribució terminal terciària i 
industrial. Compliran les especificacions del REBT. Instruccions tècniques 
complementàries (ITC).   
NORMES   
Compliran la normativa següent: UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 (automàtics 
magnetotèrmics);  
UNE-EN 61009 (automàtics diferencials/blocs diferencials); UNE-EN 61008 
(diferencials); UNE-EN 60947-4-1 (contactors i arrencadors de  motor) i UNE-EN 
60947-5-1 (aparells i elements de commutació).  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
Segons requeriments de projecte. Incorporaran bàsicament les funcions i 
característiques següents:   
• Conformitat amb les normes.  
• Seccionament amb tall plenament aparent.  
• Protecció magnetotèrmica.  
• Protecció diferencial.  
• Comandament. Telecomandament i senyalització.  
• Protecció d’instal·lacions.  
• Programació i regulació.  
• Mesura.  
• Enclavaments.  
• Sistemes d’instal·lació.  
• Etiquetat i identificació.   
Conformitat amb les normes. Estaran adaptades per funcionar dintre de les 
condicions de pol·lució corresponents (UNE-EN 60947), en entorns industrials: 
grau de pol·lució menor o igual a 3. Compliran els tests de tropicalització en 
execució 2 (UNE-EN 60068-1) i les condicions de protecció del medi ambient 
(components reciclables).  
  
Seccionament amb tall plenament aparent. Els mecanismes estaran adaptats al 
seccionament segons defineix la norma UNE-EN 60947-2. La funció de 
seccionament estarà certificada per assaigs que garantiran la fiabilitat mecànica 
de l’indicador de posició, l’absència de corrents de fuita i la resistència a les 
sobretensions entre aigües amunt i avall.  
  
Protecció magnetotèrmica. Interruptors automàtics de comandament i protecció 
contra sobrecàrregues i curtcircuit. Tall omnipolar. Característiques generals:  
  
  
Aplicació  
Número de pols  
Categoria d’ús  
Tensió d’empalmament màxima (Ue)  
Tensió assignada suportada a l’impuls (Uimp)  
Freqüència assignada  
Corrent assignada   
Poder de tall en servei (Ics) (230/400 V)  
Endurança elèctrica (cicles tancament -obertura) (*)  
  
  
Domèstica  
2, 3 i 4  
A  
230 i 440 V  
6 kV  
50-60 Hz  
1,5 a 63 A  
6 kA  
10.000   
  
Terciari/indstrl.   
2, 3 i 4  
A  
230 i 500 V  
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6 a 8 kV  
50-60 Hz  
1,5 a 125 A 6 a 50 kA 5.000. (*)  Mínim.   
Els interruptors amb corrent de curtcircuit elevada podran utilitzar-se com a 
interruptor automàtic general d’un quadre de distribució, com a capçalera d’un 
grup de sortides o protecció de les càrregues alimentades directament des d’un 
armari de potència.  
  
Protecció diferencial. Interruptors automàtics de comandament i protecció contra 
corrents de defecte d’aïllament entre conductors actius i terra. Tall omnipolar. 
Característiques generals:  
  
  
Aplicació  
Número de pols  
Categoria d’ús  
Temporització  
Tensió d’ús màxima (Ue)  
Freqüència assignada  
Corrent assignada  
Sensibilitat  
Endurança elèctrica (cicles tancament-obertura) (*)  
  
  
Domèstica  
2, 3 i 4  
AC  
Instantanis  
230 i 415 V  
50-60 Hz  
25 a 80 A  
30 a 300 mA  
20.000   
  
  
Terciari/indstrl.   
2, 3 i 4  
A, AC o A”si”  
Instns./selects.  
230 i 500 V  
50-60 Hz  
1,5 a 125 A  
30 a 500 mA  
10.000  
  
  
(*)  Mínim.  
  
Comandament. Telecomandament i senyalització. Funcions:  
  
• Interruptors en càrrega. Obertura i tancament de circuits en càrrega, 

sense protecció contra sobrecàrregues o curtcircuits.  
• Interruptors seccionadors. Comandament (obertura i tancament de 

circuits en càrrega) i seccionament. Destinats per a la capçalera de 
quadres o cofrets amb possibilitat de tret a distància mitjançant una 
bobina.  

• Contactors modulars per al control de circuits. Comandament manual 
de tres posicions (automàtic-forçat-aturada). Possibilitats d’incorporar: 
senyalització, filtre antiparàsits, comandament per ordre impulsional i 
temporització.  

• Polsadors. Comandament per impulsos amb possibilitat d’incorporar 
senyal lluminós (LEDs).  

• Commutadors de posicions. Control manual de circuits elèctrics o 
aparells d’amidament (voltímetres, amperímetres, etc.).  

• Preses de corrent.  
• Relés inversors. Transmissió d’informacions ON-OFF cap a circuits 

auxiliars i comandament de receptors de baixa potència.  
• Relés de comandament. Circuits electr nics de baixa intensitat o de 

molt baixa tensió donats per un aut mat programable (central 
d’incendis, regulació, etc.).  

• Telerruptors. Comandament de circuits a distància mitjançant una 
ordre impulsional.  

• Comandaments motoritzats. Comandament a distància d’interruptors 
automàtics magnetotèrmics (amb o sense bloc diferencial) a partir 
d’una ordre mantinguda. Rearmament d’un interruptor automàtic 
després del tret. Possibilitats de mantenir un comandament local per 
maneta.  

• Relés de reconnexió automàtica sobre comandaments motoritzats. 
Funció de rearmament després d’una fallada temporal de la protecció 

segons paràmetres elegits (número de rearmaments en un temps 
determinat i temporització abans del rearmament).  

• Telecomandaments per a lluminàries d’emergència. Control de les 
instal·lacions de seguretat (il·luminació, alarmes sonores, etc.).  

• Transmissors telef nics. Comandament mitjançant la xarxa telef nica 
anal gica d’aparells elèctrics (calefacció, reg automàtic, alarmes, etc.).  

• Transmissors de ràdio. Gestió de les ordres de marxa-parada dels 
emissors d’ambient i comandaments a distància, emeses per ones de 
ràdio.  

• Auxiliars. Pilots. Timbres. Brunzents. Transformadors de mesura, etc.  
  
Protecció d’instal·lacions. Funcions:  
  
• Guardamotors. Protecció de motors monofàsics o trifàsics davant 

sobrecàrregues i curtcircuits amb comandament manual local. 
Protecció contra la marxa en monofàsic per als motors trifàsics. 
Característiques generals:  

  
  
Tret tèrmic (regulable)  
Tret magnètic  
Tensió d’ús (Ue)  
Tensió de xoc (Uimp)  
Freqüència assignada  
Poder de tall  
Endurança elèctrica (cicles tancament-obertura)  
  
  
0,16 a 25 A  
12 In  
690 V  
6 kV 50-60 Hz  
s/UNE-EN 60947-2 (kA)  
100.000   
  
  
 Auxiliars. Bloc limitador (poder de tall fins a 100 kA en 415 V). Senyalització de  
posició i de defecte. Bobines: obertura a falta de tensió o a emissió de corrent.  
  
• Limitadors de sobretensions. Protecció d’equips elèctrics i electr nics contra les 
sobretensions transit ries d’origen atmosfèric o de maniobra (ITC-BT-23) i 
permanents de la tensió de xarxa. Característiques generals:  
  
  
Nivell d’utilització  
Nivell de protecció(Up)  
Corrent de xoc (Iimp)  
Tensió de dimensionament (Uc)  
Freqüència d’ús  
Temps de resposta  
  
Principal  
≤4 kV  
60 kA  
260 i 440 V  
50-60 Hz  
≤100 ns  
  
  
Secundària  
≤1,5 kV  
20 kA  
260 i 440 V  
50-60 Hz  
≤25 ns  
  
  
• Portafusibles. Bases portafusibles modulars seccionables o 

interruptors portafusibles modulars per a la protecció de línies en 
circuits amb elevat corrent de curtcircuit. Característiques: Tensió: 400 
V. Intensitat: 25 a 125 A. Mida: 8x11, 10x38, 14x51 i 22x58.   

  
• Relés de control. Funcions:   
• Relé de control de tensió. Control del nivell de tensió d’un circuit i 

senyalització de les variacions anormals (sobretensions o 
subtensions).  

• Relé de control d’intensitat. Control del nivell d’intensitat d’un circuit i 
senyalització de les variacions anormals (sobreintensitats o 
subintensitats).  
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• Relé de control de fases. Control de la presència, ordre i simetria de 
tensió de les tres fases d’un circuit trifàsic i senyalització d’anomalies.  

• Relé de control de tensió simètric. Control de l’entrada de tensió d’un 
receptor, actuant el relé de sortida quan la tensió queda fora d’una 
banda fixada, tant per sobre com per sota.  

  
Programació i regulació. Funcions:   
• Interruptors horaris anal gics. Comandament de l’obertura o 

tancament d’un o varis circuits independents segons la programació 
establerta.  

• Interruptors horaris digitals. Comandament de l’obertura o tancament 
d’un o varis circuits independents segons un programa memoritzat i 
preestablert.  

• Interruptors de temps. Control de l’obertura i tancament de canals 
independents segons la funció que els hi ha estat assignada i els 
paràmetres configurats.  

• Relés temporitzadors. Temporització al tancament (retarda el 
tancament). Temporitzador activat per ordre impulsional. 
Temporització a l’obertura (retarda l’obertura). Temporitzador activat 
per ordre mantinguda. Relé d’intermitències (càrrega en tensió/sense 
tensió). Relé multifunció (tipus de temporització).  

• Minuteres. Tancament i obertura d’un contacte segons un temps 
determinat.  

• Televariadors. Variació de la intensitat lluminosa des d’un o varis 
punts de comandament o per impulsos.  

• Interruptors crepusculars. Comandament automàtic de la il·luminació 
en funció de la lluminositat.  

• Detectors de presència i/o moviment. Encès i apagat de la il·luminació 
per moviment o per moviment en funció de la lluminositat ambiental.  

• Term stats d’ambient. Control de funcionament d’aparells i de 
temperatures de l’ambient. Programables.  

• Contactors economitzadors. Desconnexió programada de circuits no 
prioritaris.   

Mesura. Funcions:  
  
• Amperímetres i voltímetres anal gics.  
• Amperímetres, voltímetres i freqüencímetres digitals.  
• Commutadors aparells d’amidament.  
• Comptador horari. Comptatge de les hores de funcionament d’un 

sistema per realitzar un manteniment preventiu.  
• Comptadors d’impulsos. Comptatge d’impulsos procedents de 

comptadors d’energia, maniobres, comptadors de persones, de 
velocitat, etc.  

• Comptadors d’energia. Classe de precisió 2.  
• Multímetres digitals. Visualització dels valors característics d’una 

xarxa.  
• Transformadors d’intensitat per a aparells d’amidament 

(amperímetres, comptadors d’energia, centrals d’amidament, etc.).  
  
Enclavaments. L’enclavament en posició “obert” haurà de garantir el seccionament 
segons EN 60447. Amb independència del tipus de comandament de l’interruptor 
(variants de comandament manual o elèctric), l’enclavament de l’aparell es 
realitzarà normalment en la posició A i a través de cadenat o pany.   
Sistemas d’instal·lació. Aparamenta de distribució elèctrica fixa o aparamenta en 
sistema modular endollable directament a l’embarrat de distribució propi del 
sistema.  
  
Aparamenta endollable. Posicions:  
  
• Endollat. Circuits de potència i contactes auxiliars connectats a 

l’embarrat de distribució que l’alimenta.  
• Desendollat. Circuits de potència i contactes auxiliars desconnectats. 

Aparell separat de l’embarrat de distribució que l’alimenta.  
  
Etiquetat i identificació. Els mecanismes incorporaran en el frontal una placa de 
característiques normativa: tensió assignada d’aïllament; poder de tall; categoria 
d’ús; intensitat de curta durada; poder de tall de servei en curtcircuit; aptitud per al 
seccionament.  
  
COFRETS MODULARS   
Aplicacions. Dissenyats per ser instal·lats en habitatges, establiments públics, 
comerços, oficines, etc. construïts segons norma UNE-EN 60439-3.   
Característiques. Construïts en material aïllant auto extingible a 650 ˚C/30 seg. 
doble aïllament, segons CEI 60695-2-1. Execució superfície o encastada, amb 
porta plena o transparent. Grau de protecció IP40/IK07 (amb porta). Versió 
estanca IP65/IK09.  
  
Connexió. Mitjançant cables. La secció dels cables haurà de ser compatible amb 
la intensitat que va a circular i la temperatura ambient al voltant dels conductors. 
La connexió, borns de distribució, recorregut i embridat dels cables compliran les 

condicions de qualitat del fabricant. La connexió elèctrica de les unitats funcionals 
compliran les normes UNE-EN 60439.  
  
Circuits auxiliars i de baixa potència. Dintre dels envoltants, els cables hauran de 
circular lliurement en els braçalets o canaletes que garantiran la seva protecció 
mecànica i ventilació. Els borns de connexió intermèdia quedaran instal·lats fora 
dels conductes del cablejat. La configuració de l’armari haurà de possibilitar la 
col·locació horitzontal i vertical de les canaletes optimitzant el recorregut del 
cablejat.  
  
Etiquetat i identificació. La identificació dels quadres i aparells compliran les 
normes UNEEN 60439-1 i UNE-EN 60617. La placa de característiques dels 
quadres hauran d’indicar les dades del quadrista i la identitat del quadre, edifici i 
projecte.  
  
Les característiques elèctriques i mecàniques del quadre: tensió, intensitat, 
freqüència, règim de neutre, grau de protecció, etc. hauran d’aparèixer en els 
documents constructius subministrats al client. La identificació dels conductors 
complirà les normes UNE-EN 60446.   
ASSAIGS ELÈCTRICS   
S’efectuaran en fàbrica d’acord amb el protocol establert. Bàsicament: Conformitat 
de construcció respecto a normativa. Funcionament elèctric (relés, mesura i 
control, enclavaments mecànics i elèctrics, etc.). Assaig dielèctric. Acabat.   
La declaració de conformitat de l’equip és responsabilitat del quadrista que haurà 
d’establir l’informe tècnic que demostra aquesta conformitat, aportant les proves 
realitzades segons un sistema de quadres assajats d’acord amb la UNE-EN 
60439-1.  
  
MANIPULACIÓ I TRANSPORT.   
Es verificaran a la recepció les diferents unitats per detectar possibles danys 
produïts durant el transport. La manipulació dels distints elements es realitzarà de 
forma que eviti exposar els equips a bonys o impactes. Els equips de manipulació 
(unitats d’elevació i altres) estaran adaptats a les condicions dels armaris.  
  
Si els equips no s’instal·len ni es posen en funcionament immediatament es 
conservaran amb l’embalatge de fàbrica i en un lloc adequat i sec.  
  
MUNTATGE I POSADA EN SERVEI   
Se seguiran obligat riament les recomanacions del fabricant d’acord amb 
l’esquema de connexió i regulació previst. En especial les referides a un bon 
acoblament entre les unitats funcionals i el sistema de distribució del corrent, la 
connexió elèctrica dels conductors actius i de protecció, els sistemes de 
suportació i les connexions extremes.  
  
  
APARAMENTA DE CONTROL INDUSTRIAL   
Aparellatge per al seccionament, protecció i control de circuits i receptors en 
instal·lacions de distribució terminal terciària i industrial. Compliran les 
especificacions del REBT. Instruccions tècniques complementàries (ITC).  
  
NORMES   
Compliran la normativa següent: UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 (interruptors 
automàtics magnetotèrmics); UNE-EN 60947-3 (interruptors en càrrega i 
seccionadors); UNE-EN 61009 (interruptors diferencials/blocs diferencials); UNE-
EN 61008 (diferencials); UNE-EN 60947-4-1 (contactors i arrencadors de motor) i 
UNE-EN 60947-5-1 i següents (aparells i elements de commutació).  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS   
Segons requeriments de projecte. Incorporaran bàsicament les funciones i 
característiques següents:   
• Conformitat amb les normes.  
• Seccionament amb tall plenament aparent.  
• Contactors i contactors inversors.  
• Disjuntors magnetotèrmics.  
• Interruptors, seccionadors i portafusibles.  
• Comandament. Telecomandament i senyalització.  
• Protecció d’instal·lacions.  
• Programació i regulació.  
• Mesura.  
• Enclavaments.  
• Sistemes d’instal·lació.  
• Etiquetat i identificació.   
Conformitat amb les normes. Estaran adaptats per funcionar dintre de les 
condicions de pol·lució corresponents (UNE-EN 60947), en entorns industrials: 
grau de pol·lució menor o igual a 3. Compliran els tests de tropicalització en 
execució 2 (UNE-EN 60068-1) i les condicions de protecció del medi ambient 
(components reciclables).  
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Seccionament amb tall plenament aparent. Els mecanismes estaran adaptats al 
seccionament segons defineix la norma UNE-EN 60947-2. La funció de 
seccionament estarà certificada per assaigs que garantiran la fiabilitat mecànica 
de l’indicador de posició, l’absència de corrents de fuita i la resistència a les 
sobretensions entre aigües amunt i avall.  
  
Contactors i contactors inversors. Per a control de motors. Circuit de control per a 
corrent alterna o continua. Tall omnipolar. Característiques generals:  
  
Gamma  
Número de pols  
Tensió d’utilització màxima (Ue)  
Freqüència assignada  
Corrent assignada d’utilització en AC-3  
Freqüència de maniobra mecànica (man/h)  
Grau de protecció  
  
Estàndard  
2, 3 i 4  
660-690 V  
50-60 Hz  
9 a 150 A  
9.000-3.000  
IP20-IP00  
  
Estàndard  
2, 3 i 4  
660-690 V  
50-60 Hz  
115 a 800 A  
3.000-1000  
IP00  
  
  
Disjuntors magnetotèrmics. Disjuntors-motor magnetotèrmics d’alt poder de tall 
amb contactes auxiliars integrables, dispositiu de senyalització de defecte tèrmic i 
disparador elèctric. Tall omnipolar. Característiques generals:  
  
Gamma  
Número de pols  
Tensió d’utilització màxima (Ue)  
Freqüència assignada  
Corrent assignada d’utilització en AC-3  
Corrent de dispar magnètic (Id)  
Freqüència de maniobra mecànica (man/h)  
Grau de protecció  
  
Estàndard  
2, 3 i 4  
660-690 V  
50-60 Hz  
0,1 a 32 A  
De 9 a 13 In  
25 a 40   
IP20-IP00  
  
Estàndard  
2, 3 i 4  
660-690 V  
50-60 Hz  
9 a 65 A  
De 9 a 13 In  
25 a 40   
IP20-IP00  
  
Interruptors, seccionadors i portafusibles. Característiques generals:  
  
Gamma  
Número de pols  
Tensió d’utilització màxima (Ue)  
Freqüència assignada  
Calibre  
Mida del fusible  
Grau de protecció  
  
Seccionadors  
2, 3 i 4  
660-690 V  
50-60 Hz  

25 a 125 A  
8,5x31,5 a 22x58  
IP20-IP00  
  
Interruptors seccionadors  
3 i 4  
660-690 V  
50-60 Hz  
50 a 1250 A  
14x51 a tam.4  
IP20-IP00  
  
 Comandament. Telecomandament i senyalització. Funcions:   
• Interruptors en càrrega. Obertura i tancament de circuits en càrrega, 

sense protecció contra sobrecàrregues o curtcircuits.  
• Interruptors seccionadors. Comandament (obertura i tancament de 

circuits en càrrega) i seccionament. Destinats per a la capçalera de 
quadres o cofrets amb possibilitat de dispar a distància mitjançant una 
bobina.  

• Contactors modulars per al control de circuits. Comandament manual 
de tres posicions (automàtic-forçat-aturada). Possibilitats d’incorporar: 
senyalització, filtres antiparàsits, comandament per ordre impulsional i 
temporització.  

• Polsadors. Comandament per impulsos amb possibilitat d’incorporar 
senyal lluminós (LEDs).  

• Commutadors de posicions. Control manual de circuits elèctrics o 
aparells de mesura (voltímetres, amperímetres, etc.).  

• Preses de corrent.  
• Relés inversors. Transmissió d’informacions ON-OFF cap a circuits 

auxiliars i comandament de receptors de baixa potència.  
• Relés de comandament. Circuits electr nics de baixa intensitat o de 

molt baixa tensió donats per un aut mat programable (central 
d’incendis, regulació, etc.).  

• Telerruptors. Comandament de circuits a distància mitjançant una 
ordre impulsional.  

• Comandaments motoritzats. Comandament a distància d’interruptors 
automàtics magnetotèrmics (amb o sense bloc diferencial) a partir 
d’una ordre mantinguda. Rearmament d’un interruptor automàtic 
després del dispar. Possibilitats de mantenir un comandament local 
per maneta.  

• Relés de reconnexió automàtica sobre comandaments motoritzats. 
Funció de rearmament després una fallada temporal de la protecció 
segons paràmetres elegits (número de rearmaments en un  temps 
determinat i temporització abans del rearmament.).  

• Telecomandaments per a llumeneres d’emergència. Control de les 
instal·lacions de seguretat (il·luminació, alarmes sonores, etc.).  

• Transmissors telef nics. Comandament mitjançant la xarxa telef nica 
anal gica d’aparells elèctrics (calefacció, reg automàtic, alarmes, etc.).  

• Transmissors de ràdio. Gestió de les ordres de marxa-parada dels 
emissors d’ambient i comandaments a distància, emeses per ones de 
ràdio.  

• Auxiliars. Pilots. Timbres. Brunzents. Transformadors de mesura, etc.  
  
Protecció d’instal·lacions. Funcions:  
  
• Guardamotors. Protecció de motors monofàsics o trifàsics davant 

sobrecàrregues i curtcircuits amb comandament manual local. 
Protecció contra la marxa en monofàsic per als motors trifàsics. 
Auxiliars. Bloc limitador (poder de tall fins a 100 kA en 415 V). 
Senyalització de posició i de defecte. Bobines: obertura a manca de 
tensió o a emissió de corrent.  

• Limitadors de sobretensions.  Protecció d’equips elèctrics i electr nics 
contra les sobretensions transit ries d’origen atmosfèric o de maniobra 
(ITC-BT-23) i permanents de la tensió de xarxa. Característiques 
generals:  

  
  
Nivell d’utilització  
Nivell de protecció(Up)  
Corrent de xoc (Iimp)  
Tensió de dimensionament (Uc)  
Freqüència d’utilització  
Temps de resposta  
  
Principal  
≤4 kV  
60 kA  
260 i 440 V  
50-60 Hz  
≤100 ns  
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Secundària  
≤1,5 kV  
20 kA  
260 i 440 V  
50-60 Hz  
≤25 ns  
  
  
• Protecció diferencial. Interruptors automàtics de comandament i protecció contra 
corrents de defecte d’aïllament entre conductors actius i terra. Tall omnipolar. 
Característiques generals:  
  
  
Aplicació  
Número de pols  
Categoria d’utilització  
Temporització  
Tensió d’utilització màxima (Ue)  
Freqüència assignada  
Corrent assignada  
Sensibilitat  
Endurància elèctrica (cicles tancament-obertura)   
  
Terciari/industrial   
2, 3 i 4  
A, AC o A”si”  
Instantanis/selectius  
230 i 500 V  
50-60 Hz  
1,5 a 125 A  
30 a 500 mA  
10.000  
  
  
• Portafusibles. Bases portafusibles modulars seccionables o 

interruptors portafusibles modulars per a la protecció de línies en 
circuits amb elevada corrent de curtcircuit. Característiques: Tensió: 
400 V. Intensitat: 25 a 125 A. Mida: 8x11, 10x38, 14x51 i 22x58.   

  
• Relés de control. Funcions:  
  
¥ Relé de control de tensió. Control del nivell de tensió d’un circuit i senyalització 
de les variacions anormals (sobretensions o subtensions).  
¥ Relé de control d’intensitat. Control del nivell d’intensitat d’un circuit i 
senyalització de les variacions anormals (sobreintensitats o subintensitats).  
¥ Relé de control de fases. Control de la presència, ordre i simetria de tensió de 
les tres fases d’un circuit trifàsic i senyalització d’anomalies.  
¥ Relé de control de tensió simètric. Control de l’entrada de tensió d’un receptor, 
actuant el relé de sortida quan la tensió queda fora d’una banda fixada, tant per 
sobre como per sota.  
  
Programació i regulació. Funcions:   
• Interruptors horaris anal gics. Comandament de l’obertura o 

tancament d’un o varis circuits independents segons la programació 
establerta.  

• Interruptors horaris digitals. Comandament de l’obertura o tancament 
d’un o varis circuits independents segons un programa memoritzat i 
preestablert.  

• Interruptors de temps. Control de l’obertura i tancament de canals 
independents segons la funció que els ha estat assignada i els 
paràmetres configurats.  

• Relés temporitzadors. Temporització al tancament (retarda el 
tancament). Temporitzador activat per ordre impulsional. 
Temporització a l’obertura (retarda l’obertura). Temporitzador activat 
per ordre mantinguda. Relé d’intermitències (càrrega en tensió/sense 
tensió). Relé multifunció (tipus de temporització).  

• Minuters. Tancament i obertura d’un contacte segons un temps 
determinat.  

• Televariadors. Variació de la intensitat lluminosa des d’un o varis 
punts de comandament o per impulsos.  

• Interruptors crepusculars. Comandament automàtic de la il·luminació 
en funció de la lluminositat.  

• Detectors de presència i/o moviment. Encès i apagat de la il·luminació 
per moviment o per moviment en funció de la lluminositat ambiental.  

• Term stats d’ambient. Control de funcionament d’aparells i de 
temperatures de l’ambient. Programables.  

• Contactors economitzadors. Desconnexió programada de circuits no 
prioritaris.   

Mesura. Funcions:  
  
• Amperímetres i voltímetres anal gics.  
• Amperímetres, voltímetres i freqüencímetres digitals.  
• Commutadors aparells de mesura.  
• Comptador horari. Comptatge de les hores de funcionament d’un 

sistema per realitzar un manteniment preventiu.  
• Comptadors d’impulsos. Comptatge d’impulsos procedents de 

comptadors d’energia, maniobres, comptadors de persones, de 
velocitat, etc.  

• Comptadors d’energia. Classe de precisió 2.  
• Multímetres digitals. Visualització dels valors característics d’una 

xarxa.  
• Transformadors d’intensitat per a aparells de mesura (amperímetres, 

comptadors d’energia, centrals de mesura, etc.).  
  
Enclavaments. L’enclavament en posició “obert” haurà de garantir el seccionament 
segons EN 60447. Amb independència del tipus de comandament de l’interruptor 
(variants de comandament manual o elèctric), l’enclavament de l’aparell es 
realitzarà normalment en la posició A i a través de cadenat o pany.   
Sistemes d’instal·lació. Aparellatge de distribució elèctrica fixa o aparellatge en 
sistema modular endollable directament a l’embarrat de distribució propi del 
sistema.  
  
Aparellatge endollable. Posicions:  
  
• Endollat. Circuits de potència i contactes auxiliars connectats a 

l’embarrat de distribució que l’alimenta.  
• Desendollat. Circuits de potència i contactes auxiliars desconnectats. 

Aparell separat de l’embarrat de distribució que l’alimenta.  
  
Etiquetat i identificació. Els mecanismes incorporaran en el frontal una placa de 
característiques normativa: tensió assignada d’aïllament; poder de tall; categoria 
d’utilització; intensitat de curta durada; poder de tall de servei en curtcircuit; aptitud 
per al seccionament.  
  
ASSAIGS ELÈCTRICS   
S’efectuaran en fàbrica d’acord amb el protocol establert. Bàsicament: Conformitat 
de construcció respecte a normativa. Funcionament elèctric (relés, mesura i 
control, enclavaments mecànics i elèctrics, etc.). Assaig dielèctric. Acabat.   
La declaració de conformitat de l’equip és responsabilitat del quadrista que haurà 
d’establir l’informe tècnic que demostra aquesta conformitat, aportant les proves 
realitzades segons un sistema de quadres assajats d’acord amb la UNE-EN 
60439-1.   
MANIPULACIÓ I TRANSPORT   
Es verificaran a la recepció les diferents unitats per detectar possibles danys 
produïts durant el transport. La manipulació dels distints elements es realitzarà de 
forma que eviti exposar els equips a bonys o impactes. Els equips de manipulació 
(unitats d’elevació i altres) estaran adaptats a les condicions dels armaris.  
  
Si els equips no s’instal·len ni es posen en funcionament immediatament es 
conservaran amb l’embalatge de fàbrica i en un lloc adequat i sec.  
  
MUNTATGE I POSADA EN SERVEI   
Se seguiran obligat riament les recomanacions del fabricant d’acord amb 
l’esquema de connexió i regulació previst. En especial les referides a un bon 
encaix entre les unitats funcionals i el sistema de distribució del corrent, la 
connexió elèctrica dels conductors actius i de protecció, els sistemes de 
suportació i les connexions extremes. 
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1.1 DADES DE L’OBRA 

 Tipus d’obra: 

 COBERTA FOTOVOLTAICA 

 Emplaçament: 

 Can Marcet – C. Pau Claris 100, 08205 Sabadell 

 Superfície afectada: 

 530 m² 

 Promotor: 

 AJUNTAMENT DE SABADELL 

 Projecte redactat per: 

 Francesc Bonsfills Gisbert 

 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat per: 

 Francesc Bonsfills Gisbert 

 

 

1.2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

 Topografia 

 PLA 

 Característiques del terreny:  

 URBÀ 

 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

EDIFICIS D’HABITATGES, NAUS INDUSTRIALS 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 

AIGUA, ELECTRICITAT, CLAVEGUERAM I TELECOMUNICACIONS 

 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres: 

VIA URBANA 
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1.3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció 
de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en 
el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra 
o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta 
al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex 
III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- er a 
l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 
matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del 
treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
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- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d'encomanar les feines 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada 
puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats 
del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 
de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden 
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se 
d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment 
el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
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- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

1.4 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL R.D.1627/1997) 

 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de 
l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica 
de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació zones controlades o 
vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de 
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mesures de protecció col.lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
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- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 
d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

-  

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi 
el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel 
pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, 
etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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1.5  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES RELATIVES A L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 
 
1.5.1 DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 

 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-03-71). 

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71). 

- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70). 

- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 
a 29). 

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de  07-12-61). Modificació del Reglament 
(Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64). 

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de 
l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-
73). 

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 

- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60). 

- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balisament, defensa, neteja i terminació d'obres. (OM 
de 31-08-87). 

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 

- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 

- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 
1.5.2 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a 
una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions 
de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 
 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 
  
 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució, el dia següent al de l'accident com 
a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no 
indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del 
coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments 
administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 



 

B | A -    COBERTA FOTOVOLTAICA | CAN MARCET FASE II    -  AP1 - P à g i n a  |    12  

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que 
són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contratista 
serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards 
de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
Cada empresa subcontratada portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé 
a l'obra de la seva empresa. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la 
maquinària d'obra. 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval 
d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual 
cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra, o la persona indicada 
per aquest fi per part del contractista. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 
1.5.3 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, 
independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
1.5.4 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de 
treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 
30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per 
uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació 
de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
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- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma 
tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden 
ser de diferents materials, com ara: 
 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:  manipulació en general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 - lona:  manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la 
DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària 
MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la 
Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin 
limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors 
auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-
75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o 
enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució 
de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les 
condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 
 
1.5.5 SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de 
possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder 
moure ni tombar. 
 
BARANES: 
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Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 
90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 1 
metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
1.5.6 SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral 
obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
1.5.7 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del 
sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el 
vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
1.5.8 INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a  l'especificat 
els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
1.5.9 CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que siguin abonables al contractista 
principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
 
1.5.10 COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que asumeixi les funcions que al RD 
1627/1997 es defineixen.  
 
1.5.11 AVÍS PREVI 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 
 
1.5.12 PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
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Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin 
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada 
col·legialment pel col·legi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin 
produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest 
estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en 
matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 
1.5.13 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o representant legal 
o del coordinador de seguretat en fase d’execució i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció 
facultativa les notifiquin a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores. 
 
 
1.6 NORMES DE SEGURETAT I SALUT D'OBLIGAT COMPLIMENT. 

 
DIRECTIVA 92/57/CEE DE  24 DE JUNIO (DO: 26/08/92) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 
 
RD 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE (BOE: 25/10/97) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 92/57/CEE 
DEROGA EL RD 555/86 SOBRE OBLIGATORIETAT D'INCLUSIÓ D'ESTUDI DE SEGURETAT I HIGIENE EN PROJECTES 
D'EDIFICACIÓ I OBRES PÚBLIQUES 
 
LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE (BOE: 10/11/95) 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI A TRAVÉS DE LES SEGÜENTS DISPOSICIONS: 
 
RD 39/1997 DE 17 DE ENERO (BOE: 31/01/97). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
MODIFICACIONS:RD. 780/1998 DE30 DE ABRIL (BOE: 01/05/98) 
 
RD 485/1997 DE 14 DE ABRIL (BOE: 23/04/97) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
RD 486/1997 DE 14 DE ABRIL (BOE: 23/04/97) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
EN EL CAPÍTOL 1 EXCLOEIX LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ PERÒ EL RD 1627/1997 L'ESMENTA EN QUANT A ESCALES DE 
MÀ. 
MODIFICA I DEROGA ALGUNS CAPÍTOLS DE LA ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (O. 09/03/1971) 
  
RD 487/1997 DE 14 DE ABRIL (BOE: 23/04/97) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
 
RD 488/97 DE 14 DE ABRIL (BOE: 23/04/97) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
 
RD 664/1997 DE 12 DE MAYO (BOE: 24/05/97) 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
 
RD 665/1997 DE 12 DE MAYO (BOE: 24/05/97) 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
 
RD 773/1997 DE 30 DE MAYO (BOE: 12/06/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
RD 1215/1997 DE 18 DE JULIO (BOE: 07/08/97) 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO 
TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA 89/655/CEE SOBRE UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL 
MODIFICA I DEROGA ALGUNS CAPÍTOLS DE LA ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (O. 09/03/1971) 
 
O. DE 20 DE MAYO DE 1952 (BOE: 15/06/52) 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
MODIFICACIONS: O. DE 10 DE DICIEMBRE DE 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1966 (BOE: 01/10/66) 
ART. 100 A 105 DEROGATS PER O. DE 20 DE GENER DE 1956 
 
O. DE 31 DE ENERO DE 1940. ANDAMIOS: CAP. VII, ART. 66º A 74º (BOE: 03/02/40) 
REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
O. DE 28 DE AGOSTO DE 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
CORRECIÓ D'ERRADES: BOE: 17/10/70 
 
O. DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1986 (BOE: 13/10/86) 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
CORRECCIÓ D'ERRADES: BOE: 31/10/86 
 
O. DE 16 DE DICIEMBRE DE 1987 (BOE: 29/12/87) 
NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y 
TRAMITACIÓN 
 
O. DE 31 DE AGOSTO DE 1987 (BOE: 18/09/87) 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 
 
O. DE 23 DE MAYO DE 1977 (BOE: 14/06/77) 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 
MODIFICACIÓ: O. DE 7 DE MARZO DE 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
O. DE 28 DE JUNIO DE 1988 (BOE: 07/07/88) 
INTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS 
MODIFICACIÓ: O. DE 16 DE ABRIL DE 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
O. DE 31 DE OCTUBRE DE 1984 (BOE: 07/11/84) 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
 
O. DE 7 DE ENERO DE 1987 (BOE: 15/01/87) 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
 
RD 1316/1989 DE 27 DE OCTUBRE (BOE: 02/11/89) 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

 
O. DE 9 DE MARZO DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
CORRECCIÓ D'ERRADES: BOE: 06/04/71 
MODIFICACIÓ:  BOE: 02/11/89 
DEROGATS ALGUNS CAPÍTOLS PER: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 
O. DE 12 DE GENER DE 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
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RESOLUCIONES APROBATORIAS DE NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS PARA DISTINTOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL DE TRABAJADORES  
- R. DE 14 DE DICIEMBRE DE 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: CASCOS NO METÁLICOS 
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: PROTECTORES AUDITIVOS 
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: PANTALLAS PARA SOLDADORES 
MODIFICACIÓ: BOE: 24/10/75 
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 
MODIFICACIÓ: BOE: 25/10/75 
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 
MODIFICACIÓ: BOE: 27/10/75 
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 
MODIFICACIÓ: BOE: 28/10/75              
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 
MODIFICACIÓ: BOE: 29/10/75 
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 
MODIFICACIÓ: BOE: 30/10/75 
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
MODIFICACIÓ: BOE: 31/10/75 
- R. DE 28 DE JULIO DE 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 
MODIFICACIÓ: BOE: 01/11/75 
 
- NORMATIVA D'ÀMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS) 

 
 
1.7 NORMES RELATIVES A RAMS I OFICIS. 

 
Les normes i mesures a adoptar en aquesta obra referent als rams i oficis, están reflexades en tots i cada un dels aprtats de la 
MEMORIA d'aquest ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, que fan esment a l'execució dels treballs. 
 
Els riscos mes comuns, que comporta l'execució dels diferents capitols, les mesures i sistemes de protecció colectives i personals están 
relacionats en la MEMORIA i cal considerarlos com a part integrant d'aquest PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS,. 
 

 
1.8 NORMES RELATIVES A MEDIS AUXILIARS. 
 
Será d'aplicació i es considera com a PLEC DE CONDICIONS DE CARACTER GENERAL l'estipulat a les pàgines nº 368 a 444, 
ambdos incloses, de la publicació "MANUAL PARA ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD " editat per el " INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ". 
 
 
1.9 NORMES RELATIVES A MAQUINARIA D'OBRA. 
 
Será d'aplicació i es considera com a PLEC DE CONDICIONS DE CARACTER GENERAL l'estipulat a les pàgines nº 445 a 708, 
ambdos incloses, de la publicació "MANUAL PARA ESTUDIOS Y PLANES DE SEGURIDAD " editat per el " INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO ". 
 
 
1.10 NORMES RELATIVES A L'US DE L'ENERGIA ELÈCTRICA I LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA. 
 
En el capìtol d'instal·lacions de la MEMORIA i en el seu apartat d'instal·lacions provisionals d'obra, es relacionan els riscos derivats de 
l'us de l'electricitat i les mesures i sistemes de prevenció i protecció d'obligat compliment, forman part d'aquest PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES I PARTICULARS. 
 
 
1.11 NORMES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS A L'OBRA. 
 
El foc en l'obra es un element sempre present. 
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Cal pendre precaucions per tal d'evitar els possibles incendis controlant especialment els llocs a on es pot originar, i tenir especial cura 
de la neteja evitan la concentració de material combustible. 
 
La prohibició de fer foc a l'interior de l'obra cal seguirla estrictament, la concienciació del personal en els perills que comporta el foc será 
un del punts bàsic en els cursos de formació en seguretat i salut laboral, per el que fa el seu control i extinció. 
 
Caldrá seguir escrupolosament les seguents recomanacions i obligacions: 
 
- Ordre i neteja general. L'aplec de deixalles será selectiva separant materials combustibles dels no combustibles o incombustibles. 
 
-  Vigilancia i detecció precoç dels focus d'incendi. 
 
- Caldrá disposar d'extintors manuals al costat del lloc d'enmagatzamatge de materials combustibles, adequats als tipus de foc que es 
pot produir. 
 
-  Als costats dels focs d'escalfament invernal, fets a l'exterior de l'obra, es disposará d'una pila de sorra per a la seva extinció rapida. 
 
- A l'interior de l'obra es recomana no fumar i queda expresament prohibit al costat d'elements inflamables, combustibles, desencofrant 
o durant la seva manipulació, i durant els treballs de soldadura o tall per oxicorte. També queda especialment prohibit el fumar en 
qualsevol lloc i situació a on una cigarreta a la boca o a les mans impedeixi un correcte us dels cos i dels mitjans de protecció colectives 
i personals. 
 
- Cal disposar a l'exterior de l'edificació un lloc per el magatzem de draps greixosos o amb oli de facil combustió espontània. 
 
- Les instal·lacions elèctriques en llocs a on es manipulin materials inflamables será protegida i antideflagrant. 
 
 
1.12  NORMES TÈCNIQUES A COMPLIR ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL I COL·LECTIVA. 
 
En aquesta obra unicament es preveu l'utilització d'elements de protecció personal i colectiva que estiguin degudament homologats i / o 
autoritzats el seu us per el organisme pùblic competent en la materia. La documentació de homologacio o certificació s'adjuntará a la 
documentació que el Coordinador de Seguretat en Obra elaborarà per el control d'entrega personalitzada d'equips de protecció 
individual. 
 
En el cas de tenir que utilitzar elements no homologats, per la no existencia en el mercat, caldrá aportar certificació d'idoneitat, expedit 
per organisme habilitat, a on es reflexi la concordancia entre les prestacions de l'element i les exigencies d'us relacionats en aquest 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 
 
1.13 SISTEMA D'AVALUACIÓ PER L'ACCEPTACIÓ DE CANVIS I MODIFICACIONS EN ELS SISTEMES DE PREVENCIÓ. 

 
El PLA DE SEGURETAT I SALUT podrá proposar canvis i modificacions dels sistemes de prevenció establertes en aquest ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT, sempre que es compleixin les seguents condicions: 
 
La proposta alternativa haurá de complir tote les funcions previstes per l'original, sense merma de la fiabilitat en el sistema global de 
seguretat i salut. 
 
No s'acceptarán modificacions que dedundin en el increment dels costos previstos en l'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
Caldrá excloure solucions que modifiquin elements constructius contemplats en el projecte arquitectónic, excepte que la DIRECCIO 
FACULTATIVA les aprovi i sigui redactat el corresponent projecte de reforma, signat per l'arquitecte director de les obres, avans de la 
seva aplicació. 
 
No s'acceptarán solucions alternatives que vulnerin, no sols la normativa d'obligat commpliment en el moment de la seva aplicació, si no 
que també estiguin en contra o puguin entrar en colisió amb les Ordenançes locals, autonomiques o estatals, que afectin al medi 
ambient o poguin perjudicar o molestar a tercers. 
 
1.14 PROCEDIMENT SANCIONADOR DE LA PROPIETAT PER INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE SEGURETAT I SALUT. 
 
Cal establir dos graus d'incompliment: 

1 Incompliment que posi en perill inminent o latent les persones o bens de l'obra o de tercers. 
2 Incompliment que signifiquin reduccions  en la facilitat i confortabilitat de l'ús de les instal·lacions o reduexin la qualitat de vida 

en el treball. 
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 Procediment sancionador per incompliment de tipus 1: 
- El COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE D'OBRA tindrá potestat per un primer requeriment al contractista, del que 
donará coneixement inmediat a la Direcció Facultativa i a la Propietat. 
- El SUPERVISOR DE SEGURETAT, en substitució del Coordinador de Seguretat, podrá actuar en el sentit apuntat en l'anterior 
punt. 
- La Direcció Facultativa está facultada per actuar en el mateix sentit apuntat en els anteriors apartats. 
- En qualsevol dels suposits anteriors el CONTRACTISTA está obligat a aturar els treballs a la zona perillosa inmediatament, i 
posar els mitjans necessaris per anular el perill, totalment al seu carrec. 
- Si en el termini de 48 hores el CONTRACTISTA no obeix les ordres donades, la PROPIETAT ordenará l'inmediat aturada de les 
obres, puguen procedir a la rescisió unilateralment del contracte d'obres, quedant lliure de qualsevol responsabilitat civil, penal o 
pecuniaria que puguin derivarse d'aquest acte, no poden el CONTRACTISTA cap lucre cesant per el mateix. 

 
Procediment sancionador per incompliment de tipus 2 

- El procediment de denuncia será el mateix que l'establert en l'anterior apartat. 
- El procediment sancionador, previ informe del COORDINADOR DE SEGURETAT, significará el no pagament per part de la 
PROPIETAT, de les unitats afectades quan siguin instal·lacions fixes d'obra, obligantse el CONTRACTISTA, al seu carrec a 
referles d'acord amb la normativa vigent, o a l'imposició d'una sanció. En la resta de suposits la sanció estará entre el 10% i el 
20% del pressupost total de seguretat, segons la gravetat de l'incompliment i dels danys causats, a criteri de la Direcció 
Facultativa que es converteix en aquest acte en arbitre únic. 
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2  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  
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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 
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BASTIDES DE FAÇANA. DETALLS 

 
 

 
 
 
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 
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BASTIDES METÀL·LIQUES SOBRE RODES 

 

 
 
1. Suplement telescòpic opcional 
 
L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts. 
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 
 
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán d´enclavaments( mordasses  
o passadors de fixació ). 
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BARANES DE SEGURETAT AMB SERGENT 
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BARANES DE SEGURETAT AMB SERGENT 
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XARXES HORITZONTALS SUBJECTES ALS FORJATS AMB GANXOS 

 
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. 
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XARXES VERTICALS SUBJECTADES MITJANÇANT PALS TIPUS FORCA COL· LOCACIÓ AMB CAIXETÍ PASSANT 
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ESCALES DE MA. DETALLS 

 

 
 

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 



 

B | A -    COBERTA FOTOVOLTAICA | CAN MARCET FASE II    -  AP1 - P à g i n a  |    29  

TANQUES PROVISIONALS 
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BAIXANTS D’ENDERROCS 
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SENYALITZACIÓ D’ADVERTIMENT 

 
SENYALITZACIÓ DE PROHIBICIÓ 

 
SENYALITZACIÓ D’OBLIGACIÓ 
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AP2 FOTOGRAFIES DE LA COBERTA EXISTENT 
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AP3 CONTROL DE QUALITAT 

 
 
El programa de control de qualitat seguirà els següents punts: 
 

- Prova d’estanqueïtat de la coberta (48h) 

- Prova de càrrega dels suports de la línia de vida segons normativa sectorial específica (EN 795.2012) 

- Prova de bolcament de l’escala (amb quantificació dinàmica en part més desfavorable) 

- Prova de resistència al vent de la safates fixades en suports de formigó (amb quantificació dinàmica, desplaçament horitzontal 

i vertical) 
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